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Ágrip 

Meistaraprófsverkefni þetta fjallar um hvernig efla megi gagnrýna hugsun 

nemenda. Um heimildarannsókn er að ræða. Fjallað verður um hugtakið 

gagnrýna hugsun á fræðilegan hátt og hlutverk þess í lýðræðislegu 

skólastarfi. Einnig verður birtingu hugtaksins í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 

gefinn sérstakur gaumur. Í Aðalnámskrá er mikil áhersla lögð á gagnrýna 

hugsun. Námskráin byggir á sex grunnþáttum menntunar, sem eru: læsi; 

sjálfbærni; heilbrigði og velferð; lýðræði og mannréttindi; jafnrétti og sköpun 

sem allt skólastarf skal taka mið af. Þeir tengjast allir innbyrðis og eiga sér 

meðal annars rætur í gagnrýninni hugsun og lýðræðislegu gildismati. Einnig 

verður fjallað um lýðræði í skólastarfi og tengsl þess við gagnrýna hugsun. 

Fræðileg umfjöllun byggir á skrifum innlendra sem og erlendra fræðimanna 

á sviði heimspeki og menntavísinda. Samfélagsgreinakafla fyrrgetinnar Aðal-

námskrár verða gerð ítarleg skil, inntaki hans og áherslum. Rík áhersla er lögð 

á gagnrýna hugsun í hæfnviðmiðum kaflans og kafað verður dýpra í hvers 

konar kennsluaðferðir séu best til þess fallnar að mæta þeim. Fjallað verður 

sérstaklega um sagnalíkanið (e. the story model) en það reynir í senn á 

gagnrýna hugsun og lýðræðisleg og skapandi vinnubrögð. En í megin dráttum 

felur hún í sér að fengist er við raunveruleg viðfangsefni sem krefjast 

lausnaleitar af hálfu nemenda. Útgefið efni um þessa kennsluaðferð á 

íslensku er vandfundið. Því vildi ég gera henni ítarleg skil fyrir þá sem vilja 

auka áherslu á gagnrýna hugsun og lýðræðisleg vinnubrögð í kennslu sinni og 

mæta þar af leiðandi kröfum Aðalnámskrár. Að lokum geri ég kennsluáætlun 

byggða á líkaninu. Með því að virkja gagnrýna hugsun nemenda er verið að 

stuðla að því að börn og unglingar geti meðtekið upplýsingar á gagnrýninn 

máta, myndað sér skoðun og tekið afstöðu á eigin forsendum. Rannsóknir 

sýna að notkun kennsluaðferða sem reyna einna helst á gagnrýna hugsun eru 

lítið notaðar og af því leyti er verkefnið hagnýtt, bæði fyrir starfandi kennara 

og kennaraefni. 
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Abstract 

Critical thinking in teaching social studies 

This thesis addresses ways to encourage critical thinking amongst 

students in social studies. In the national curriculum critical thinking and 

democracy are emphasised as a significant part of education. The curriculum 

is built on six fundamental pillars of education, which are: literacy; sus-

tainability; health and welfare; democracy and human rights; equality and 

creativity. They are all interrelated and have roots in critical thinking and 

democratic values. The term critical thinking in the national curriculum will 

be scrutinised. The chapter of social studies in the national curriculum will be 

reviewed in detail, both its content and emphases. The theoretical section of 

the thesis is based on the works of domestic and foreign scholars in the fields 

of philosophy and education. Instruction methods which stimulate critical 

thinking are discussed. ‘The Story Model’ which is a collection of teaching 

methods, will be examined as it supports both critical thinking along with 

democratic and creative methods. It involves real world tasks that require 

students to find solutions to various problems. Published material on this 

model in Icelandic is hard to find. For that reason I want to offer an account 

of it for those who want to put more emphasis on critical thinking and 

democratic methods in their teaching. Thus meeting the demands and aims 

of the national curriculum. Strengthening critical thinking in students sup-

ports their ability to absorb and work with information in a critical manner, 

to form an opinion and take a stand on their own terms. Research shows that 

instruction methods that require critical thinking are seldom used, therefore 

this project can be adopted by working teachers and those in training alike. 
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1 Inngangur 

Gagnrýnin hugsun og lýðræði eru hugtök sem hafa verið að ryðja sér til rúms 

í íslensku skólastarfi. Þessar hugmyndir eru þó síður en svo nýjar af nálinni og 

má rekja hugmyndir um slíkt skólastarf aftur í aldir, til dæmis í fræði virtra 

hugsuða á borð við John Dewey. Í ríkjandi menntastefnu er lögð áhersla á að 

komandi kynslóðir öðlist hæfni til þess að vera virkir og gagnrýnir þátt-

takendur í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá, 2011). Á Íslandi kom ákvæði um 

lýðræði í skólastarfi fyrst fyrir í grunnskólalögum árið 1974 (63/1974). Á þeim 

tíma lituðust markmið náms og kennslu, samkvæmt Aðalnámskrá sem fylgdi 

á eftir, að miklu leyti af lýðræðishugsjóninni sem svipar til lýðræðislegs 

skólastarfs í anda menntunarheimspekingsins og sálarfræðingsins Johns 

Deweys (Dewey, 2000a) og hugmyndir um heildstætt nám réði ríkjum. En 

undir lok 9. áratugar síðustu aldar breyttust áherslur skólastarfs þar sem 

horfið var tilbaka til eldri kennsluhátta þar sem meiri áhersla var á kennslu og 

markmið einstakra afmarkaðra námsgreina (Hlynur Ómar Björnsson, 2013). 

Það er svo ekki fyrr en í nýjustu Aðalnámskrá grunnskóla þar sem sjá má 

kröfur um lýðræðislegri kennsluhætti í anda Aðalnámskránnar frá 1976. En 

mikil breyting varð á Aðalnámskránni sem kom út árið 2011 frá Aðal-

námskránum sem á undan voru, einkum frá árunum 2006 og 1999. 

Aðalnámskrá 2011 byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eiga að endur-

speglast í öllu skólastarfi, innan skólastofu sem og utan, í samskiptum allra 

sem við koma skólastarfinu, hvort sem um er að ræða nemendur, kennara, 

annað starfsfólki eða foreldra. Þessir grunnþættir eru lýðræði og mann-

réttindi, sjálfbærni, sköpun, heilbrigði og velferð, jafnrétti og læsi. Einnig 

hefur verið horfið frá föstum markmiðum hverrar námsgreinar og í staðinn 

eru hæfniviðmið sem byggja á lykilhæfni og grunnþáttum menntunar. Einna 

mestu breytingarnar urðu á kafla samfélagsgreina þar sem þær samanstanda 

nú af samtals sjö námsgreinum, en án sérstakra markmiða eða hæfniviðmiða 

fyrir hverja og eina þeirra, heldur byggja þau á því hvernig nemendum tekst 

að tileinka sér ákveðin gildi og hugsunarhátt sem samofin eru öllum náms-

greinunum. Breytingarnar eru af mörgum taldar ansi róttækar. Innleiðing 

Aðalnámskrár þessarar stendur enn yfir. Rík áhersla er lögð á gagnrýna 

hugsun í öllu námi og starfi og er hún ein af grunnstoðum almennrar 

menntunar. Mér lék því forvitni á að vita hvernig ég gæti sem kennari eflt 

gagnrýna hugsun nemenda minna.  
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1.1 Val á viðfangsefni 

Margir samverkandi þættir höfðu áhrif á val á viðfangsefni. Í fyrsta lagi er 

brennandi áhugi minn á hugtakinu sjálfu, gagnrýninni hugsun. Þegar ég hóf 

þetta meistaranám ákvað ég án nokkurrar umhugsunar að lokaverkefni mitt 

myndi tengjast gagnrýninni hugsun á einhvern hátt. En hvers vegna þessi 

mikli áhugi? Hugsjónin um jöfnuð og réttlæti er líklegast sterkasti áhrifavald-

urinn ásamt miklum áhuga á samfélagsmálum, en hann kom þó ekki til fyrr 

en á fullorðinsárum. Ég ólst upp í umhverfi þar sem samfélagsleg málefni voru 

tíðrædd og man eftir að sitja við matarborðið og hlusta á fullorðna fólkið 

ræða málefni líðandi stundar af miklum eldmóð. En ég skildi ekki neitt. Árin 

liðu og kosningaréttur innan seilingar. Hvernig átti ég að vita hvað ég átti 

kjósa? Það eina sem ég hafði fyrir mér í stjórnmálum var það sem aðrir sögðu, 

skrifuðu og héldu fram. Ég fylgdist með spjallþáttum í aðdraganda kosninga, 

þar sem hver höndin var upp á móti annarri, en tók þá eftir að það voru 

yfirleitt sömu aðilarnir sem ég gat verið sammála, þeir höfðuðu til mín. Ég gat 

þó ekki rökstutt þessa skoðun mína. Nokkrum árum síðar lagði ég stund á 

nám í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst og var 

það nám valið meðal annars til þess að auðga þekkingu mína á samfélags-

málum, svo ég gæti myndað mér skoðun út frá eigin forsendum. En það er 

einmitt þar sem hugtakið gagnrýnin hugsun kom mér fyrir sjónir. Það var í 

heimspeki á fyrsta misseri, þar sem ég glímdi við ýmsa heimspekitexta og 

krufði til mergjar, og þar sem ýmsar kenningar voru skoðaðar og bornar 

saman. Það sem mér reyndist erfiðast til að byrja með var að gagnrýna 

kenningar, en með þjálfun og leiðsögn auðveldaðist verkið. Það sem þetta 

skildi eftir sig, ásamt því að kunna skil á ýmsum heimspekikenningum og 

stefnum, var að ég lærði líka að hugsa um það sem ég las, velta því fyrir mér 

og vega og meta upplýsingar. Það er það sem situr eftir. Þegar ég tók svo 

ákvörðun um að verða kennari þá vissi ég strax að ég vildi vinna með 

gagnrýna hugsun og finna leið til þess að efla þessa hugsun. Þegar ég lít til 

baka á eigin skólagöngu, þar sem ég er stödd í sögu tíma, er í minningunni 

grafarþögn í stofunni, það hefði mátt heyra saumnál detta og kennarinn að 

þylja upp einhverja sögulega atburði og afrek löngu látinna karla. Svo kom 

próf til þess að athuga hvort ég myndi þetta allt saman. Mér leiddist í tímum, 

tengdi ekki við efnið, átti erfitt með að leggja allar þessar staðreyndir á 

minnið og var námsárangurinn eftir því. Á sama tíma sat ég heima og hlustaði 

á fullorðna fólkið ræða samfélagsmálin. Ég hugsa í dag af hverju var þetta 

ekki tengt saman? Af hverju var mér ekki kennt að hugsa og velta því fyrir 

mér sem ég var að læra og mynda mér skoðun á því? En það eru einmitt þessir 
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þættir sem ég legg upp með í minni starfskenningu sem verðandi kennari: Að 

læra er að læra að hugsa. 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Megin rannsóknarspurning ritgerðarinnar sem unnið er eftir er þessi:  

Hvernig efli ég gagnrýna hugsun nemenda í kennslu samfélagsgreina í 

lýðræðislegu skólastarfi? 

 Til að þess að geta svarað þessari spurningu þarf mér að vera ljóst hvað 

sé gagnrýnin hugsun, hvað einkenni hana og hvert sé hlutverk hennar í námi 

og lífi einstaklinga. Einnig þarf ég glöggva mig á hvað einkenni lýðræðislegt 

skólastarf og í hverju lýðræðið felst. Til þess að geta eflt gagnrýna hugsun 

verð ég líka nota til þess ákveðin tæki, sem markvisst reyna á hugsun nem-

enda. Þau tæki sem allir kennarar hafa í fórum sínum eru kennsluaðferðir, 

þær eru verkfæri kennarans. Því þarf ég að rannsaka hvaða kennsluaðferðir 

henta og eru vel til þess fallnar að efla og örva gagnrýna hugsun á lýðræðis-

legan hátt og sýnist mér að þar sé um auðugan garð að gresja. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hver kafli ritgerðarinnar hefst á beinni tilvitnun í Aðalnámskrá, almennum 

hluta frá árinu 2011 og greinasviði frá árinu 2013, sem setur tóninn fyrir 

umfjöllun hvers kafla. Í upphafi ritgerðar verður gerð grein fyrir Aðalnámskrá 

2011 og ákvæðum í grunnskólalögum 91/2008. Gerð verður grein fyrir 

megininntaki hennar og áherslum. Til samanburðar verður Aðalnámskrá 

1976 skoðuð og lög um grunnskóla 63/1974. Að þessu loknu beini ég sjónum 

mínum að hugtökunum gagnrýninni hugsun og lýðræði í Aðalnámskrá 2011 

og tíðni þeirra þar. Ég leitast svo við að finna skýringu eða skilgreiningu á 

gagnrýninni hugsun eins og hún kemur fyrir í almennum hluta Aðalnámskrár 

2011. Þá verður að sama skapi samfélagsgreinakafli Aðalnámskrár og greina-

sviða 2013 tekinn til umfjöllunar þar sem varpað er ljósi á þær breytingar sem 

á honum hafa orðið.  Til samanburðar verður samfélagsfræði í Aðalnámskrá 

frá árinu 1977 skoðuð þar sem nálgun náms og kennslu þar eiga margt 

sameiginlegt með nýrri Aðalnámskrá. Ég fjalla líka sérstaklega um hæfni-

viðmið í samfélagsgreinum og skoða þá gagnrýna hugsun sérstaklega í ljósi 

rannsóknarspurningarinnar.  

Að lokinni umfjöllun um Aðalnámskrána verður sjónum beint að hugtak-

inu gagnrýninni hugsun. Styðst ég þar við kenningar og skrif ýmissa fræði-

manna á sviði heimspeki og menntavísinda, þeirra á meðal eru Páll Skúlason, 

John Dewey og René Descartes. Ég leitast við að glöggva mig á hvað felist í 
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hugtakinu gagnrýnin hugsun og kem með persónulega tillögu að skilgrein-

ingu. Í kaflanum sem á eftir kemur fjalla ég um lýðræði í skólastarfi, en þar 

verður lýðræðishugtakið skoðað út frá Dewey skólanum og einnig varpað ljósi 

á þá tegund lýðræðis sem felst í þátttöku og áhrif þess. Það sem tekur svo við 

er umfjöllun um kennsluaðferðir, þar sem ég varpa ljósi á hvers konar 

kennsluaðferðir eru heppilegar til að mæta áherslum um gagnrýna hugsun 

og lýðræði í Aðalnámskrá. Það er jafnframt gert með það fyrir augum að 

gagnast öðrum kennurum og kennaraefnum sem vilja efla og örva þessa 

þætti í kennslu sinni. 

Einnig verður greint frá niðurstöðum umfangsmikillar rannsóknar á starfs-

háttum grunnskóla sem nýlega kom út þ.e. þeim hluta er snýr að kennslu-

háttum. Framkvæmdin fólst í  spurningakönnunum, viðtölum og vettvangs-

athugunum. Rannsóknin varpar ljósi á kennsluhætti og kennsluaðferðir 

ásamt einstaklingsmiðun. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru þær 

kennsluaðferðir sem reyna á gagnrýna hugsun lítið notaðar en kennslu-

aðferðir eins og bein kennsla og vinnubókavinna mun tíðari. Niðurstöðurnar 

gefa því til kynna að einhverra breytinga sé þörf þar sem áherslur námskrár 

endurspeglast ekki í kennsluaðferðum kennara. 

Að lokum verður svo sérstök umfjöllun um sagnalíkanið (e. the story 

model) en það er safn kennsluaðferða sem fela í sér eflingu gagnrýninnar 

hugsunar og lýðræðislegra vinnubragða. Það fæst við raunveruleg viðfangs-

efni líðandi stundar, krefst lausnaleitar af hálfu nemenda og er lýðræðislegt 

þar sem það byggir á virkri þátttöku. Þetta líkan varð fyrir valinu þar sem 

útgefið efni um það á íslensku er vandfundið og fellur það sérstaklega vel að 

áherslum Aðalnámskár. Susan Drake (2008) var í fararbroddi í mótun og 

þróun þessa líkans. Einungis tveir kennarar hafa unnið með þetta líkan á 

Íslandi í kennslu sinni, svo ég viti, en Lilja M. Jónsdóttur og Anna Jeppesen, 

unnu þróunarverkefni árunum 1997-1998 (1998). Stuðst verður við gögn frá 

Lilju og Önnu ásamt kennslugögnum úr námskeiðum við Menntavísindasvið. 

Sýnt verður í einföldum skrefum hvernig hægt er að efla gagnrýna hugsun hjá 

nemendum og um leið gæða kennslu samfélagsgreina meira lífi. Samfélags-

greinar eru vel til þess fallnar að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og nálgast 

viðfangsefni frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Með því að nota sagnalíkanið 

til að skipuleggja kennslu má sýna fram á að allir hlutir tengjast samfélögum 

á einn eða annan hátt. Ritgerðinni lýk ég svo á kennsluáætlun sem byggir á 

líkaninu. Að því loknu verða niðurstöður dregnar saman og ræddar. 
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2 Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið [...] og leiðsögn um 

tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og 

útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum.[...] Aðal-

námskrá birtir menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og 

námskröfur og ber skólum og starfsmönnum þeirra að fylgja 

ákvæðum hennar við skipulagningu skólastarfs (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2001, bls. 11).  

Aðalnámskrá myndar umgjörð um skólastarfið í heild og byggir á þeirri 

menntastefnu sem felst í grunnskólalögum (91/2008). Í þessum kafla verður 

fjallað um inntak Aðalnámskrár frá árinu 2011 og áhersluþætti. Einnig verður 

fjallað um Aðalnámskrána frá árinu 1976 þar sem hún þykir svipa til þeirrar 

nýju. Borin verða saman nokkur atriði í því samhengi. Hugtökin gagnrýnin 

hugsun og lýðræði eru stór þáttur í ríkjandi menntastefnu og verður fjallað 

um birtingarmynd þeirra í Aðalnámskrá 2011 og í framhaldinu leitað að skil-

greiningu á gagnrýninni hugsun. Því næst verður fjallað um kafla samfélags-

greina í Aðalnámskrá grunnskóla, greinasviði 2013. Hann þykir að mörgu leyti 

svipa til samfélagsfræði í Aðalnámskrá 1977. Einnig verða hæfniviðmið sam-

félagsgreina skoðuð í ljósi áherslna þeirra á gagnrýna hugsun. 

2.1 Aðalnámskrá 2011 og lög um grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla hefur margþætt hlutverk. Í meginatriðum er þar 

kveðið á um markmið og skipulag skólastarfs í grunnskóla (Aðalnámskrá, 

2011, bls 9). Hún er í raun nákvæmari útfærsla á gildandi lögum um grunn-

skóla hverju sinni og annarra reglugerða um nám og kennslu. Hlutverk grunn-

skóla samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008) er meðal annars eins og 

segir í 2. gr. að „stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu 

mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir 

manngildi“. Jafnframt eigi grunnskólar að undirbúa nemendur fyrir þátttöku 

í lýðræðislegu samfélagi og starfshættir að mótast af gildum sem þau ein-

kenna, líkt og umburðarlyndi, jafnrétti, ábyrgð og síðast en ekki síst virðingu. 

Um inntak náms kemur meðal annars fram að áhersla skuli lögð á eflingu 

sjálfsvitundar, siðgæðisvitundar, félagsvitundar og vitundar um borgaralega 
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ábyrgð og skyldur nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 24. gr.). Öllum 

grunnskólum er skylt að haga störfum sínum í samræmi við inntak Aðal-

námskrár, sem nær til alls náms og kennslu, innra og ytra mats, kennara, 

stjórnenda, starfsfólks og nemenda. Því beri skólum að fylgja ákvæðum laga 

og áherslum Aðalnámskrár í hvívetna til að tryggja samræmi í skólastarfi 

(Aðalnámskrá, 2011, bls. 11). 

Í Aðalnámskrá 2011 segir að almenn menntun á 21. öldinni sé skilgreind 

út frá samfélagslegum og einstaklingsbundnum þörfum (Aðalnámskrá, 2011, 

bls. 15). Henni er ætlað að auðga færni einstaklinga í að skilja sjálfa sig og 

umhverfi sitt og vera færir um að takast á við áskoranir daglegs lífs í sam-

félaginu. Almenn menntun byggir á fjölbreyttu námi á sviði menningar, 

umhverfis og samfélags sem endurspeglast í sex grunnþáttum menntunar 

sem eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og vel-

ferð og sköpun (bls. 16-17). Námsmat Aðalnámskrár hefur tekið breytingum 

frá fyrri námskrám og miðast við ákveðna lykilhæfni. Þar segir að hún eigi að 

stuðla að alhliða þroska nemandans og tengist öllum námssviðum (Aðal-

námskrá, 2011, bls. 86). Lykilhæfni er ætlað að meta þekkingu, leikni og hæfni 

nemenda sem skiptast í fimm viðmið. Þessi viðmið eru samræmi við grunn-

þættina og ákvæði grunnskólalaga (bls. 40-41). Þau eru tjáning og miðlun, 

skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upp-

lýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Menntagildi lykilhæfninnar er svo að 

undirbúa nemendur undir lýðræðislega þátttöku. Lykilhæfnin hefur skil-

greind hæfniviðmið fyrir hvert skólastig, þ.e. við lok 4., 7., og 10. bekkjar, og 

öll námssvið og námgreinar taka mið af henni og grunnþáttunum í hæfni-

viðmiðum sínum (bls. 53). Menntagildið er almennt að þroska sjálfsvitund og 

samskiptahæfni nemenda og undirbúa fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi 

(Aðalnámskrá, 2011, bls 55). Eins og sjá má er gagnrýnin hugsun meðal undir-

stöðuþátta í lykilhæfni Aðalnámskrár. Nú verður vikið að Aðalnámskrá 1976 

og lögum um grunnskóla frá árinu 1974 og áherslum þeirra. 

2.2 Aðalnámskrá 1976 og lög um grunnskóla 

Árið 1974 var í fyrsta sinn sett lög um samfellt níu ára skólastig, sem fékk 

heitið grunnskóli og tók það skólastig við af barna- og gagnfræðiskólum (nr. 

63/1974). Þessi lög tóku við af lögum frá árinu 1946. Með þessum lögum varð 

mikil breyting á skólakerfinu, þar á meðal á inntaki náms, kennsluháttum og 

námsefni (Ólafur Páll Jónsson, 2014, bls. 108). Í þessum lögum kemur orðið 

lýðræði í fyrsta sinn fyrir í skilgreiningu á markmiðum náms og kennslu en þar 

segir að hlutverk grunnskólans sé að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi í samvinnu við foreldra og skuli starfshættir skólans 
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mótast af umburðarlyndi og lýðræðislegu samstarfi (Lög um grunnskóla nr. 

63/1974, 2. gr.). Áherslan á lýðræði í skólastarfi hefur því verið í grunn-

skólalögum í rúm 40 ár. Í Aðalnámskrá sem kom út í kjölfar þessarar laga-

setningar, árið 1976, segir að hlutverk grunnskólans sé meðal annars „að 

stuðla að þroska einstaklingsins sem sjálfstæðs og gagnrýnins þjóðfélags-

þegns sem er fús og fær um að leggja sitt af mörkum“ til þróunar á nýjum 

þjóðfélagsháttum og framvindu menningarinnar (Aðalnámskrá, 1976, bls. 6). 

Jafnframt segir að skólinn þurfi að gera nemendur færa um að afla upplýsinga 

og vega þær og meta. Þessar róttæku breytingar á námskránni má rekja til 

breyttra samfélagshátta, þar sem báðir foreldrar störfuðu utan heimilis og 

því skólanum falið víðtækara uppeldishlutverk en áður (bls. 6).  

Margt er líkt með áherslum í Aðalnámskrám frá árunum 2011 og 1976. Í 

báðum er lögð megin áhersla á að þroska einstaklinga til þess að verða virkir 

og gagnrýnir þjóðfélagsþegnar. Einnig má greina að einhver áhersla hafi verið 

á gagnrýna hugsun í Aðalnámskrá 1976 þó ekki sé það sagt berum orðum. Því 

má segja að námskrárnar hafi í senn verið nemendamiðaðar og samfélags-

miðaðar en nemendamiðuð námskrá er gerð með hagsmuni nemandans að 

leiðarljósi (Schiro, 2008, bls. 4). Þekking verður merkingarbær með persónu-

legu gildismati og upplifun. Markmiðin eru sjálfsvitund, sjálfstraust, heil-

brigði, skapandi tjáning og ræktun persónlegra hæfileika og áhugamál 

nemenda. Í samfélagsmiðaðri námskrá er lögð áhersla á að undirbúa nem-

endur fyrir það að verða þegnar í samfélagi (Schiro, 2008, bls. 5). Þekking felst 

þá í færni og getu til framkvæmda. Markmið eru meðal annars borgaraleg 

ábyrgð, að þroska lýðræðisleg viðhorf og að láta sig varða um velferð annarra. 

Það sem námskrárnar frá 1976 og 2011 eiga líka sameiginlegt er að þær koma 

báðar út í kjölfar breytinga í samfélaginu. Þegar fyrstu grunnskólalög voru 

samin voru konur farnar að vinna utan heimilis og því gegndi grunnskólinn 

ríkara uppeldishlutverki en áður. Hlutverk skólans var því ásamt fræðslu-

skyldu að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í samfélagi (Aðalnámskrá, 1976, 

bls. 6). Aðalnámskrá 2011 kom út í kjölfar mikillar efnahagskreppu sem skall 

á árið 2008 sem var íslenskri þjóð mikið áfall. Má leiða líkum að því að þessi 

aukna áhersla á lýðræðisleg gildi, sem nánar verður fjallað um hér á eftir, séu 

sprottin úr jarðvegi þessa ástands sem þá ríkti. En nú verður fjallað um 

gagnrýna hugsun í Aðalnámskrá 2011 og birtingarmynd hennar. 
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2.3 Gagnrýnin hugsun og lýðræði í Aðalnámskrá 2011 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 2011 og greinasviði 2013, er rík 

áhersla lögð á gagnrýna hugsun í skólastarfi. Samtals kemur orðið gagnrýnin1 

fyrir 124 sinnum. Jafnframt birtist orðið lýðræði2 98 sinnum. Í almennum 

hluta Aðalnámskrárinnar 2011 kemur orðið gagnrýnin 12 sinnum, en ein-

ungis einu sinni í almennum hluta Aðalnámskrár 2006 og 1999 (Aðalnámskrá, 

2011; Aðalnámskrá, 2006; Aðalnámskrá, 1999). Að sama skapi kemur orðið 

lýðræði 60 sinnum fyrir í almennum hluta 2011, 15 sinnum í almennum hluta 

2006 og einungis sex sinnum í almennum hluta Aðalnámskrár 1999. Þetta 

gefur ákveðnar vísbendingar um að áherslur náms og kennslu séu að breyt-

ast.  

Þó þessi hugtök hafi verið til staðar áður má ætla að aukin tíðni þeirra í 

Aðalnámskrá sé til marks um aukna áherslu; starfshættir, nám og kennsla, 

eiga að vera lýðræðislegir og skólinn á að ala af sér gagnrýna einstaklinga sem 

eiga að vera undirbúnir til þátttöku í lýðræðissamfélagi. Gagnrýnin hugsun og 

lýðræði fer oft saman þar sem gagnrýnin hugsun er talin ein af megin stoðum 

lýðræðis (Þorsteinn Helgason, 2011). Vegna þessarar auknu áherslu á gagn-

rýna hugsun og lýðræði í skólastarfi er vert að varpa frekara ljósi á hvað felist 

í þessum hugtökum og hvernig þeim sé fyrir komið í námi og kennslu. Gagn-

rýnin hugsun verður nú sérstaklega skoðuð, hvernig hún birtist í Aðalnámskrá 

2011 og hvernig hún er skilgreind. 

 Gagnrýnin hugsun -leitin að skilgreiningunni 

Líkt og fyrr greinir kemur orðið gagnrýni oft fyrir og því áhugavert að skoða í 

hvaða samhengi það birtist, sérstaklega þar sem það kemur fyrir sem hluti af 

orðasambandinu gagnrýnin hugsun. 

Hugtakið kemur fyrst fyrir í formála námskrárinnar þar sem segir að skólar 

séu einu stofnanir samfélagsins sem geti tryggt öllum tækifæri til að búa sig 

undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta 

ólíkum félags- og menningarheimum (Aðalnámskrá, 2011, bls. 7). Það er sem 

sagt í höndum skólanna að undirbúa nemendur til þátttöku í lýðræði og þjálfa 

gagnrýna hugsun, en samkvæmt þessu eru þeir í raun eini staðurinn sem 

tryggir öllum þá þjálfun. 

                                                           
1 Á við allar myndir orðsins 
2 Á við allar myndir orðsins 
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Í kaflanum um grunnþætti menntunar segir: „Allir grunnþættirnir eiga sér 

rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðis-

legu gildismati“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 18). Svo segir einnig í sama kafla að 

lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og ígrund-

un um grunngildi samfélagsins (bls. 21). Orðið ígrundun vísar til þess að hugsa 

gaumgæfilega og íhuga og samkvæmt John Dewey (2000a, bls. 41) felur 

ígrunduð hugsun bæði í sér gagnrýna hugsun og rökhugsun. Einnig má segja 

að lýðræðislegt gildismat byggi á ígrundun og gagnrýninni hugsun um 

grunngildi samfélagsins. Þannig að setningin „allir grunnþættirnir eiga sér 

rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðis-

legu gildismati“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 18) gefur þá til kynna að almenn 

menntun byggist að stórum hluta á gagnrýninni hugsun, þar sem grunn-

þættirnir eru undirstaða almennrar menntunar. Gagnrýnin hugsun er þá ein 

meginstoð almennrar menntunar og lykilatriði í lýðræðismenntun. Enda segir 

berum orðum að efla beri gagnrýna hugsun nemenda (bls. 38). Hlutverk 

gagnrýninnar hugsunar er því veigamikið og stór þáttur í skólastarfinu. En 

hvernig er hún skilgreind? 

Gagnrýnin hugsun er skilgreind sem ákveðin hæfni sem nemendur eigi að 

búa yfir að grunnskólanámi loknu. Það sem felst í þessari hæfni er geta nem-

andans til að greina eigin þekkingu og leikni með því að bera saman, finna 

samband, einfalda, draga ályktanir og rökstyðja og byggist sú greining á 

gagnrýninni hugsun og faglegri ígrundun (Aðalnámskrá 2011, bls. 39). Úr 

þessu má lesa að gagnrýnin hugsun felist í að bera saman, draga ályktanir og 

rökstyðja. Í kaflanum um lykilhæfni er hæfni í gagnrýninni hugsun skilgreind 

svona: „Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, 

áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýnni hugsun og rök-

semdafærslu“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 88). Hugtakið kemur í raun fyrir í 

skilgreiningu um hvernig það sé metið. Ef við miðum þessa skilgreiningu við 

þá  hæfni sem gagnrýnin hugsun er sögð fela í sér framar í námskránni, þ.e. 

gagnrýnin hugsun sé hæfni til að bera saman, draga ályktanir og rökstyðja, 

þá er skilgreining hæfniviðmiðsins frekar villandi ef vel er að gáð. Það er eins 

og að það að bera saman, draga ályktanir og að rökstyðja sé annað hvort 

eitthvað annað en gagnrýnin hugsun eða hugtakið sé í raun tvítekið í sömu 

málsgreininni í skilgreindu hæfniviðmiði. Til að reyna að fá skarpari sýn er 

hægt að skoða matsviðmið lykilhæfninnar og hvernig þetta er metið. 

Matsviðmið í lykilhæfni eru lögð fram á kvarðanum A, B, C, D, þar sem A 

stendur fyrir framúrskarandi hæfni (bls. 91). Samkvæmt matsviðmiði í 

skapandi og gagnrýninni hugsun þykir það framúrskarandi hæfni þegar nem-

andi getur: 
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Spurt gagnrýninna og rannsakandi spurninga og farið eigin leiðir 

við úrvinnslu verkefna. Gert skýra og vel rökstudda grein fyrir 

hvað liggur að baki árangri og nýtt sér á skapandi hátt möguleika 

sem felast í mistökum og óvæntum niðurstöðum. Unnið af gagn-

rýni með upplýsingar og dregið rökstuddar ályktanir, sýnt frum-

kvæði og beitt mismunandi sjónarhornum við mótun og miðlun 

viðfangsefna (Aðalnámskrá, 2011, bls. 93). 

Það sem vakti fyrst athygli mína var að orðið gagnrýnin kemur tvisvar 

fyrir án frekari skýringar. Að spyrja gagnrýninna spurninga er ekki nánar 

útfært og maður getur spurt sig hvað sé átt við með gagnrýnum 

spurningum. Hvernig eru gagnrýnar spurningar? Neðar segir svo „unnið af 

gagnrýni með upplýsingar og dregið rökstuddar ályktanir“, og þá getur 

maður aftur spurt sig hvað felist í því að vinna gagnrýnið með upplýsingar. 

Að segja að sá sem búi yfir gagnrýninni hugsun geti spurt gagnrýninna 

spurninga og unnið með upplýsingar af gagnrýni segir lítið um hvað gagn-

rýnin hugsun er og nánast hægt að segja að hugtakið sé notað til að lýsa 

sjálfu sér. Skilgreining á gagnrýninni hugsun kemur því ekki með skýrum 

hætti fram í Aðalnámskrá en hægt er túlka námskrána sem svo að gagnrýnin 

hugsun sé að rannsaka, spyrja spurninga og rökstyðja. Mat á slíkri færni 

hlýtur þá að vera að einhverju leyti huglægt og því hægt að velta fyrir sér 

áreiðanleika slíks mats og samræmi milli kennara og skóla. Svo betur má ef 

duga skal. Matthew Lipman (1988) segir að ef skólar eigi að takast að kenna 

gagnrýna hugsun á árangursríkan hátt þá þurfi kennararnir að vita nákvæm-

lega hvað í henni felist. 

Ef skólum er ætlað að ná að standa undir því hlutverki sínu að þjálfa gagn-

rýna hugsun nemenda, sem eini vettvangurinn til þess, þá þarf að liggja ljósar 

fyrir hvað gagnrýnin hugsun er. Almennur hluti námskrárinnar einn og sér 

dugir ekki til að útskýra hvað átt er við þegar talað er um gagnrýna hugsun. 

Merking hugtaksins er óljós og því má búast við að það sé túlkað á ólíka vegu. 

Til þess að leita skýringar á gagnrýninni hugsun þarf að leita út fyrir nám-

skrána. En hvað getur hafa orsakað þessa yfirsjón? Velta má fyrir sér hvort 

námskrárhöfundar hafi gengið að því sem vísu að skilningur á hugtakinu 

gagnrýnin hugsun væri almennt viðtekinn, og að þeir sem lesi námskrána 

túlki orðasambandið á sama hátt og hafi svipaðar hugmyndir um hvernig 

megi beita og efla gagnrýna hugsun. Annað sem kemur til greina er að 

hugtakið sé þess eðlis að nánast sé ómögulegt að skilgreina það í eitt skipti 

fyrir öll, eða að það sé aðstæðum háð. Þorsteinn Helgason (2011) nefnir í 

grein sinni um gagnrýna hugsun í námsbókum í sögu að í Aðalnámskrá sé 

gagnrýnin hugsun ekki sjálfstætt markmið heldur hluti æðri markmiða líkt og 
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í grunnþáttunum og ein af stoðum lýðræðisþjóðfélags. En hvað er gagnrýnin 

hugsun? Í kafla þrjú verður varpað ljósi á skrif ýmissa fræðimanna um þetta 

flókna hugtak og hvernig megi skilgreina það. En næst verður vikið að 

samfélagsgreinum í Aðalnámskrá Greinasviði 2013. 

2.4 Samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og 

menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér grund-

völl í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi 

eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þess-

ara gilda fyrir farsælt líf (Aðalnámskrá, 2013, bls. 195). 

 Inntak og áherslur 

Fram kemur í Aðalnámskrá að hlutverk samfélagsgreina sé að auka skilning á 

undirstöðuþáttum daglegs lífs og gera grein fyrir þeim réttindum og skyldum 

sem fylgja því að búa í lýðræðislegu samfélagi (Aðalnámskrá, 2013, bls. 195). 

Það miðast við að mennta og þroska hæfni nemenda til að eiga í innihalds-

ríkum samskiptum við aðra. Markmiðið er að nemendur skilji ákveðnar hug-

myndir og hugsjónir sem hafa áhrif á viðhorf þeirra til umhverfis, menningar 

og sögu. Einnig að nemendur tileinki sér réttsýni, gildismat og ábyrgð. Fram 

kemur að kennslugögn eigi að miða að því að nemendur geti tekist á við 

mikilvægar og umdeildar spurningar um möguleg lífskjör einstaklinga og 

samfélaga í fortíð og samtíma. Þá segir að hver þeirra fræðigreina sem leggja 

grunn að samfélagsgreinum sem námsgrein í grunnskóla gegni ákveðnu hlut-

verki. Í sögu eru margvíslegar heimildir um samfélög og einstaklinga skoðaðar 

frá ýmsum tímaskeiðum og samtímasögu. Landafræðin fjallar um misjöfn og 

breytileg lífsskilyrði fólks hvarvetna í heiminum og gagnkvæmt samband 

manns og náttúru. Trúarbragðafræði á að auka skilning á hinum ýmsu 

trúarbrögðum og trúarhefðum til að auka víðsýni og umburðarlyndi. Siðfræði 

er þjálfun í að ræða um siðferðileg álitamál og efla siðvit. Lífsleikni og þjóð-

félagsfræði eiga að efla sjálfsmynd nemenda og hlutverk þeirra í samfélagi.  

Hæfniviðmið samfélagsgreina í Aðalnámskrá 2013 eru frábrugðin hæfni-

viðmiðum annarra greinasviða, en þeim er skipt í þrjá flokka; reynsluheim 

nemenda, hugarheim og félagsheim. Er þetta gert til að varpa ljósi á þær 

hliðar sem tengjast námssviðinu, en nánar er fjallað um hæfniviðmiðin síðar 

í kaflanum. Tilgreind eru dæmi um kennsluaðferðir eins og umræðu- og 

spurnaraðferðir, hópvinnu, þemanám og leitaraðferðir eins og heimildavinnu 

og vettvangsferðir, sem nýtast í kennslu samfélagsgreina. En samkvæmt 
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niðurstöðum rannsóknar á kennsluaðferðum eru þessar kennsluaðferðir lítið 

notaðar (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2014). Ítarlegri umfjöllun um rannsóknina verður í kafla 

fjögur. Námsmatið, í samfélagsgreinum, er hluti af námsferlinu og er í sam-

ræmi við hæfniviðmið og viðfangsefni. Matið á að vera fjölbreytt og tilgangur 

þess er að kanna stöðu nemenda og leiðbeina þeim, þ.e. leiðsagnarmat (e. 

formative assessment). Til að auka áreiðanleika og réttmæti í námsmati ber 

kennara að setja skýr viðmið um hvað eigi að meta. Hann þarf að velja mats-

þætti sem eru í samræmi við hæfniviðmið, námsefni og kennsluaðferðir og 

undirbúa lýsingu á því sem á að meta. Þá þarf hann að huga vel að því að 

verkefni séu í samræmi við viðmið, vera vakandi fyrir atriðum sem geta 

skekkt niðurstöður og hafa skýrar leiðbeiningar um matsaðferðir, úrvinnslu 

og túlkun gagna. 

Eins og sjá má er greinasvið samfélagsgreina ansi víðfemt og býður á sama 

tíma upp á mikla fjölbreytni í kennslu. Í Aðalnámskrá 2011 fá samfélags-

greinar tilgreindan mínútufjölda í viðmiðunarstundaskrá sem gefur kost á 

ákveðnum sveigjanleika í því hvernig námsgreinum er skipt niður á viku (bls. 

52). Aftur á móti hefur heildarmínútufjöldi lítið aukist frá fyrri námskrám 

þrátt fyrir aukið umfang sviðsins. Heildarmínútufjöldi í Aðalnámskrá 1999 og 

Aðalnámskrá 2006 var 1480 mínútur fyrir öll skólastig en 1540 mínútur í 

Aðalnámskrá 2011 (Aðalnámskrá, 1999, bls. 29 og Aðalnámskrá, 2006, bls. 14 

og Aðalnámskrá, 2011, bls. 52) og er aukningin einkum á miðstigi 

grunnskólans. Það má túlka sem svo að ný Aðalnámskrá geri í raun ráð fyrir 

einhvers konar samþættingu innan sviðsins. 

 Sögulegt ágrip 

Samfélagsgreinum, eins og þær koma fyrir í Aðalnámskrá 2013, svipar til 

námsgreinarinnar samfélagsfræði í Aðalnámskrá 1976, sem kom út árið 1977 

(Aðalnámskrá, 1977). Þar voru námsgreinarnar Íslandssaga, mannkynssaga, 

landafræði og átthagafræði samþættar í eina grein, samfélagsfræði. Wolf-

gang Edelstein (2013) vann meðal annarra að mótun greinarinnar og sagði að 

hún ætti að vera heildstæð nálgun á viðfangsefni sem styðst við margar 

fræðigreinar. Markmið hennar var í stuttu máli að aðstoða nemendur við að 

eiga í samskiptum í síbreytilegu þjóðfélagi, hvernig þeir beri sig að og bregðist 

við þeim breytingum og mynda sér sjálfstæðar en ábyrgar skoðanir. Einnig 

var það hlutverk samfélagsfræði að miðla gagnrýnu læsi á upplýsingamiðla 

(bls. 59). Í samræmi við þessi ákvæði var unnið að nýju námsefni og kennslu-

aðferðir mótaðar.  
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Þessi nálgun sætti mikilli gagnrýni þegar á leið og um miðjan 9. áratuginn 

varð til tímabil sem kallað hefur verið sögukennsluskammdegið en þá var 

umræðan í algeymingi. Þar tókust á annars vegar viðhorf hefðbundins skóla 

sem einkenndist af þjóðernishyggju með áherslu á sögu þjóðarinnar og rækt 

við þjóðarvitund og hins vegar menntastefna umbótasinnaðra skólamanna, 

en þá er sagan skoðuð með gagnrýnni augum og meiri áhersla á viðhorf og 

áhuga nemenda (Hlynur Ómar Björnsson, 2013). Í kjölfar deilnanna var sam-

félagsfræðin í þessari mynd lögð niður. Á 10. áratugnum voru námsgreinar 

samfélagsgreina sundurliðaðar innan námssviðsins með ítarlegum mark-

miðum fyrir hverja námsgrein, líkt og í Aðalnámskrá grunnskóla 1999  og 

einnig í þeirri næstu frá 2006 (Aðalnámskrá, 1999a og Aðalnámskrá, 2007). 

Teikn um sams konar nálgun innan þessa greinaflokks og var í samfélags-

fræði fyrir um 40 árum má sjá í greinasviði Aðalnámskrárinnar frá 2013. Sem 

dæmi má nefna þá ábyrgð sem fylgir því að vera þegn í lýðræðislegu 

samfélagi. Í samfélagsfræðikafla Aðalnámskrár frá 1976 segir að umburðar-

lyndi og gagnrýni séu hvort tveggja meginmarkmið í samfélagsfræðinámi 

(Aðalnámskrá, 1977, bls. 11). Markmið samfélagsfræðinnar þarna var í raun 

að þroska gagnrýna hugsun, þó það standi ekki berum orðum, en þar segir: 

„Námsefnið er ætlað til umhugsunar. Nemendur eiga að athuga það og íhuga 

og draga sínar eigin ályktanir“ (bls 19). Námsefnið á að vera þannig úr garði 

gert að það veki hugsanir hjá nemendum og gera þeim kleift að leita svara 

við spurningum sem kunna að vakna (bls. 20). Gagnrýnin hugsun var því 

einnig markmið í kennslu samfélagsfræði árið 1977. Þar var samfélagsfræði 

samþætt námgreinunum innan sviðsins líkt og í Greinasviði 2013 og má segja 

að slík nálgun sé góður grundvöllur til þess að örva flóknari hugsun nemenda. 

Hæfniviðmið Aðalnámskrár greinasviðs 2013 verður nú skoðað með tilliti til 

gagnrýninnar hugsunar. 

 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast lykilhæfni Aðalnámskrár og grunn-

þáttunum sex og skiptast í þrjá flokka, reynsluheim, hugarheim og félagsheim 

(Aðalnámskrá, 2013) eins og fyrr segir. Reynsluheimur viðkemur skilningi 

nemenda á veruleikanum í gegnum umhverfið, samfélög, sögu og menningu. 

Hugarheimur snýr að sjálfsmynd nemenda og að þeir átti sig á manngildi sínu 

og annarra. Félagsheimur viðkemur samskiptum nemenda, hvernig þeir 

myndi og þrói tengsl sín við aðra (bls. 196). Til glöggvunar eru ákveðin hugtök 

tilgreind sem eiga að einkenna hvern flokk og er gagnrýnin hugsun eina 

hugtakið sem tilheyrir þeim öllum (bls. 197). Samfélagsgreinar fást í megin 

dráttum við ólíka menningu og margbreytileg samfélög sem skoðuð eru út 
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frá ýmsum sjónarhornum á upplýsandi og gagnrýninn máta, og er greinin því 

kjörinn grundvöllur til þess að þjálfa gagnrýna hugsun (bls. 195). Hér að 

neðan verður greint frá hvernig gagnrýnin hugsun birtist í hæfniviðmiðum í 

hverjum þessara þriggja flokka. Til grundvallar greiningunni verður gagnrýnin 

hugsun eins og hún birtist í Aðalnámskrá, þ.e. það að rannsaka, vega og meta, 

draga ályktanir og rökstyðja (Aðalnámskrá 2011, bls. 88). Dregin verða fram 

þau hæfniviðmið sem lúta að þessum atriðum og hvernig áherslan á gagnýna 

hugsun stigmagnast með hverju skólastigi. Þegar hæfniviðmið voru lesin og 

skoðuð við lok grunnskólagöngu var hægt að tengja um helming þeirra við 

gagnrýna hugsun. Hæfniviðmiðin eru yfirgripsmikil, þau eru 54 talsins fyrir 

hvert skólastig og spanna samtals fimm og hálfa blaðsíðu í námskránni 

(Aðalnámskrá, 2013, bls. 198-203). 

 Nú verður nánari umfjöllun um þá flokka sem hæfniviðmiðin skiptast í. 

Byrjað verður á því að fjalla um reynsluheim og dregið saman í samfelldum 

texta einkenni hæfniviðmiðanna sem stuðla að gagnrýninni hugsun. Það 

sama verður gert fyrir hugarheim og félagsheim. 

2.4.3.1 Reynsluheimur 

Flokkurinn reynsluheimur er sá flokkur þar sem meginviðfangsefni náms-

greinanna koma fyrir, mannlíf, trúarbrögð, fjölmenning, kynjafræði, heims-

saga auðlindir o.fl. Einnig eru þar hugtök á borð við gildi, lýðræði, orsaka-

samhengi og túlkun. Gagnrýnin hugsun er líka meðal þessara hugtaka ásamt 

ýmsum hliðum læsis, svo sem upplýsingalæsi, miðlalæsi og sögulæsi. 

Reynsluheimur felst í færni nemenda í að skilja veruleikann (bls. 197). Meira 

en helmingur hæfniviðmiðanna flokkast undir reynsluheim eða 31 af 54 og 

því er þetta umfangsmesti flokkurinn. Í þeim fléttast námgreinarnar saman 

við hugtökin sem tilheyra flokknum. Af hæfniviðmiðum yngsta stigs eru sjö 

viðmið sem hægt var að tengja við gagnrýna hugsun, níu á miðstigi og fjórtán 

á unglinga stigi. Hér verða dregin saman megineinkenni þessara hæfni-

viðmiða. Það sem einkennir hæfniviðmið í flokki reynsluheims eru tengsl, 

samhengi og marbreytileika ýmissa hluta sem tengjast samfélagi, umhverfi 

og lífsgildum. Nemendur velti fyrir sér og þekki orsakatengsl hluta og 

atburða. Einnig kemur fram hvernig nýta megi og meta fjölbreyttar heimildir 

og gildi þeirra og hagnýtt í ýmsum tilgangi. Nemendur velti fyrir sér og geti 

bent á þætti sem hafa mótað söguna og rökrætt og ígrundað mikilvæg hugtök 

í tengslum við samfélagsmálefni.  

2.4.3.2 Hugarheimur 

Flokkurinn hugarheimur hefur að geyma ýmis atriði sem viðkoma sjálfsmynd 

nemenda. Hugtök á borð við gildismat, réttsýni, jafnrétti, siðgæðisvitund, 
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ígrundun og sjálfsvitund koma þar fyrir og einnig gagnrýnin hugsun. Hæfni-

viðmiðin varða meðal annars sjálfsskoðun nemenda, að nemendur velti fyrir 

sér persónulegum eiginleikum og getu. Á yngsta stigi eru fimm hæfniviðmið 

af ellefu sem hægt er að tengja við gagnrýna hugsun, sjö á bæði miðstigi og 

unglingastigi. Það sem einkennir gagnrýna hugsun í hæfniviðmiðum í flokki 

hugarheims varða helst nemandann sjálfan. Að hann átti sig á gildum sem 

hafa verkað á sjálfsvitund hans og þekki og velti fyrir sér persónulegum styrk-

leikum og veikleikum og hvernig hann geti nýtt sér þá og sett sér markmið. 

Einnig eiga nemendur að geta áttað sig á jafngildi sínu og annarra og sett sig 

í spor annarra. Borið kennsl á og vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðal-

mynda á sjálfsmynd sína. 

2.4.3.3 Félagsheimur 

Í félagsheimi eru atriði sem eru undirstaða góðra samskipta og tengsla við 

aðra. Þau hugtök og gildi sem falla undir þennan flokk eru: jafnrétti, virðing, 

sáttfýsi, lýðræði, samræða, umburðarlyndi og vinátta. Gagnrýnin hugsun er 

einnig þar á meðal. Hæfniviðmið þessa flokks eru samtals tólf, á yngsta stigi 

voru fjögur sem ég gat tengt við gagnrýna hugsun, sjö á bæði miðstigi og 

unglingastigi. Það sem einkennir hæfniviðmin er þátttaka, samstarf og sam-

ræða nemenda. Að þeir geti greint, rökrætt og brugðist við ólíkum skoðunum 

og upplýsingum. Nemendur geti rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda, 

stöðu sína sem þátttakenda í samfélagi og réttindum og skyldum sem því 

fylgir. Þeir eiga líka að geta ígrundað eigin getu til aðgerða og velt fyrir sér 

afleiðingum gjörða sinna. 

Líkt og sjá má endurspeglast einkenni gagnrýninnar hugsunar í öllum 

flokkum hæfniviðmiða samfélagsgreina. Henni er ætlað hlutverk á öllum 

skólastigum en ber þó mest á henni á unglingastigi.3 Áhersla á gagnrýna 

hugsun eykst jafnt og þétt með hverju aldursstigi, einkum í flokknum reynslu-

heimi. 

Velta má fyrir sér hvort þörf hafi verið á þessari skiptingu hæfni-

viðmiðanna í þessa þrjá flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim,  

þar sem þeir eru allir nátengdir og verka saman, til að mynda skarast mörg 

hugtök sem tilgreind eru til að skýra inntak hvers flokks (Aðalnámskrá, 2013, 

bls. 197). Annað sem mikilvægt er að varpa ljósi á er að áhersla á gagnrýna 

                                                           
3 Tekið skal fram að um persónulega túlkun er að ræða, en þessi hæfniviðmið 

voru þau sem tengdust gagnrýninni hugsun beint. Hæfniviðmið sem fólu í sér „að 

þekkja“, „vita“ eða „geta bent á“ voru meðvitað ekki valin þar sem þau, að mínu mati, 

gera ekki kröfu um gagnrýna hugsun í sjálfu sér 
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hugsun eykst með hverju aldursstigi en samkvæmt rannsókn á kennslu-

aðferðum sem kennarar nota eru þær kennsluaðferðir, sem reyna einna mest 

á flóknari hugsun nemenda, minnst notaðar á unglingastigi (Ingvar Sigurgeirs-

son, o.fl. 2014). Það er því ekki í samræmi við áherslur Aðalnámskrár. 

2.5 Samantekt 

Aðalnámskrá myndar umgjörð um allt skólastarf og er skólum og skólafólki 

skylt að starfa samkvæmt henni. Aðalnámskrá 2011 og Aðalnámskrá 1976 

voru bornar saman þar sem í ljós kom að áherslur þeirra eru á margan hátt 

svipaðar, þær eru báðar nemenda- og samfélagsmiðaðar. Einnig er áhugavert 

að orðið lýðræði hafi fyrst birst í grunnskólalögum árið 1974 og hefur því 

tilheyrt íslensku skólastarfi í rúm 40 ár. Að sama skapi á samfélagsgreinakafli 

Aðalnámskrár 2013 einnig margt sameiginlegt með samfélagsfræði Aðal-

námskrár 1977. Þar er lögð áhersla á heildstætt nám þar sem fræðigreinarnar 

verka saman til að stuðla að þroska nemenda. Hæfniviðmið samfélagsgreina 

skiptast í þrjá flokka sem eiga að endurspegla þrjár hliðar samfélagsgrein-

anna. Við lok grunnskólagöngu eiga nemendur að geta verið gagnrýnir rann-

sakendur sem búa yfir þeirri hæfni sem felst í því að vera þátttakandi í 

lýðræðislegu samfélagi. Í kaflanum um hugsun, nám og kennslu verður farið 

yfir þær kennsluaðferðir sem reynst hafa vel til þess að ná þessum mark-

miðum. Í rannsókn sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum sem kom út í 

lok ársins 2014 kemur í ljós að nemendamiðaðar kennsluaðferðir, eða þær 

sem mest reyna á virkni og gagnrýna hugsun nemenda, eru ekki 

fyrirferðarmiklar í skólastarfinu í dag (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl. 2014). Þær 

virðast falla í skuggann af kennaramiðuðum kennsluaðferðum, þar sem 

kennarinn miðlar efni til nemendanna. Nánar er fjallað um niðurstöður rann-

sóknarinnar í kaflanum Lýðræði og skólastarf. Næst verður vikið að hugtakinu 

gagnrýnin hugsun og gerð grein fyrir pælingum þekktra hugsuða. 
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3 Gagnrýnin hugsun 

Efla ber rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda sem og skap-

andi hugsun og lausnaleit. Nemendur eiga að þjálfast í að 

rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti. Mikilvægt er að 

nemendur læri að ígrunda eigin hugsanir og geri sér grein fyrir 

hvaða áhrif tilfinningar hafa á hugsanagang þeirra, heilbrigða 

dómgreind og hæfileika til þess að bregðast við nýjum að-

stæðum (Aðalnámskrá, 2011, bls. 38). 

Gagnrýnin hugsun er hugtak sem hefur verið mörgum hugleikið. Hafa menn 

velt fyrir sér hvert sé eðli hennar, hvaðan hún sé sprottin og hvert hlutverk 

hennar er í lífi fólks. Þorsteinn Helgason (2011) lýsir gagnrýninni hugsun sem 

fyrirbæri sem sé allt í senn færni, lífsgildi og afstaða til þekkingar. Hugtakið 

hefur verið fyrirferðarmikið í íslenskri umræðu og hefur heimspekinga lagt 

sín lóð á vogarskálarnir í tilraunum til þess að skýra hvað í því felist. Páli 

Skúlasyni (1987) heimspekingi var hugtakið einstaklega hugleikið og setti 

fram kenningu um hvað gagnrýnin hugsun væri í erindi sem hann flutti í 

Ríkisútvarpinu árið 1985, sem var síðar gefið út í bókinni Pælingar árið 1987. 

Erindið bar nafnið „Er hægt að kenna gagnrýna hugsun?“ Oft er vísað í þessa 

grein Páls í íslenskri umræðu um gagnrýna hugsun (Björn Þorsteinsson, 2005; 

Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2005; Mikael M. Karlsson, 2005; Þorsteinn 

Helgason, 2011; Ólafur Páll Jónsson, 2011). En í hverju felst gagnrýnin 

hugsun? Hér að neðan verður hugtakið skoðað í ljósi nokkurra þekktra fræði-

manna og hugsuða þar sem markmiðið er að varpa ljósi á þetta margslungna 

hugtak og hvað það feli í sér. Einnig verður fjallað um hvernig óljós skilgrein-

ing hugtaksins getur skilað sér í ólíkum skilningi á því. Að lokum set ég fram 

mína eigin skilgreiningu á hugtakinu í ljósi fræðanna.  

3.1 Fræðileg umfjöllun 

Árið 1987 gaf Páll Skúlason út safn greina og erinda í bókinni Pælingar þar 

sem kenning hans um gagnrýna hugsun kemur meðal annars fram. Páll byrjar 

á því að greina frá mikilvægi gagnrýninnar hugsunar frá tveimur sjónarhólum, 

þá annars vegar fræða og vísinda og hins vegar kennslu og skólastarfs. Hann 

segir að á vettvangi fræða og vísinda sé gagnrýnin hugsun afar mikilvæg í allri 

skipulagðri þekkingar- og skilningsleit. Þar sé markmið hennar að endurskoða 

kenningar, aðferðir og vinnubrögð til að stuðla að framförum. Frá sjónarhóli 
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kennslu og skólastarfs snýr hlutverk gagnrýninnar hugsunar að því að auka 

færni nemenda í að fást við margvísleg viðfangsefni og leysa þau á skilvirkan 

og árangursríkan hátt (Páll Skúlason, 1987, bls. 67). Því má segja gagnrýnin 

hugsun sé ákveðið verklag og færni í að fást við viðfangsefni með það að 

markmiði að gera betur.  

Páll talar um að fólk vilji almennt þekkja staðreyndir, fá upplýsingar og 

hafa skoðanir en það beri við ákveðnu skeytingarleysi þegar kemur að því að 

velta fyrir sér uppsprettu þeirra eða tildrögum. Því segir hann að kennsla í 

gagnrýninni hugsun felist fyrst fremst í því að fá nemendur til að temja sér 

viljann til þess að fást við tiltekna tegund af rannsókn, þ.e. að velta fyrir sér 

forsendum skoðana, hvernig upplýsingar séu fengnar, hvaðan þær komi og 

hvers vegna fólk trúi því sem það trúir. Hugmyndir og skoðanir eru upp-

spretta hugsunar og þær hjálpa okkur að skipuleggja líf okkar og skilja hluti, 

hvernig við getum notið þeirra, hagnýtt þær og hvernig við getum breytt 

þeim. Líta má á gagnrýna hugsun sem tæki til að hjálpa okkur að móta hug-

myndir okkar og skoðanir og geri okkur jafnframt kleift að vera meðvituð um 

ólíkar aðstæður og hvernig bregðast megi við þeim. Þá tekur Páll sérstaklega 

fram að hlúa beri að þessari hugsun og forðast að láta illa ígrundaðar skoðanir 

og hugsanir stýra ákvörðunum okkar og athöfnum (bls. 69). Páll nefnir þetta 

nytsemisrök fyrir því að kenna eigi gagnrýna hugsun en segir þó að þau dugi 

ekki ein og sér. Því nefnir hann önnur rök, sem eru í formi lögmáls sem hljóðar 

svo: „Það er rangt að trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum“ (bls 70). 

Hann gengur jafnvel svo langt að kalla það boðorð gagnrýninnar hugsunar. 

Að þessu sögðu setur Páll fram skilgreiningu sína á gagnrýninni hugsun: 

Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða 

fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og 

fundið fullnægjandi rök fyrir henni. Með öðrum orðum: gagn-

rýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum 

sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að endurskoða 

þær (Páll Skúlason, 1987, bls. 70). 

Ólafur Páll Jónsson (2008) bendir á að gagnrýnin hugsun sé persónugerð í 

skilgreiningu Páls Skúlasonar og sé fremur lýsandi fyrir gagnrýna manneskju, 

þ.e. manneskju sem býr yfir gagnrýninni hugsun. Ólafur Páll tengir 

skilgreiningu Páls við hugmyndir René Descartes frá því á miðri 17. öld, en í 

bókinni Hugleiðingar um frumspeki lýsir hann sjálfum sér með eftirfarandi 

orðum: 
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Fyrir allmörgum árum varð mér ljóst að ég hafði frá ungum aldri 

talið margar rangar skoðanir réttar, og að hvaðeina, sem ég 

hafði síðan byggt á þeim, hlaut að vera mjög vafasamt. Því hlyti 

ég einu sinni á ævinni að kollvarpa öllu, og byrja að nýju frá 

grunni, ef ég vildi einhvern tíma reisa eitthvað traust og varan-

legt í vísindum. (Descartes, 2001, bls. 133). 

Litlu neðar segir Descartes svo að hann ætli að uppræta allar fyrri skoðanir 

sínar af fullri alvöru. Ólafur Páll (2008) tengir þessa lýsingu við skilgreiningu 

Páls „að samþykkja ekki neina skoðun eða fullyrðingu nema hún hafi fyrst 

rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni“ (Páll 

Skúlason, 1987, bls. 70). Þannig má rekja hugmyndir Páls Skúlasonar á gagn-

rýninni hugsun allt að 400 ár aftur í tímann og jafnvel lengra. 

Páll heldur því einnig fram að gagnrýni sé í raun af hinu góða, þó hún feli 

jafnan í sér aðfinnslur eða að benda á rökleysu skoðana, því markmið hennar 

er að sjá framfarir, ná árangri og einfaldlega gera betur. Gagnrýnin felst því í 

að gera manni ljóst hvað það er sem þurfi að laga og bæta (bls. 72). Guð-

mundur Heiðar Frímannsson (2005) dregur kenningu Páls þannig saman: 

„gagnrýnin hugsun er stöðug viðleitni til að spyrja um og draga í efa skoðanir 

og hugmyndir í því skyni að komast að raun um það hvaðan þær eru fengnar, 

spyrja sig um gömul rök fyrir þeim og leita nýrra“ (bls. 57). Páll Skúlason 

(1987) segir líka að það að finna að skoðunum og verkum sé þó ekki gagnrýnin 

hugsun í sjálfu sér heldur er hún aðallega fólgin í viðleitni til að rannsaka 

hlutina til að leita svara á yfirvegaðan og óhlutdrægan máta, þar sem 

tilfinningar, langanir, tilhneigingar, óskir eða hvers kyns hagsmunir hafa ekki 

áhrif á niðurstöðuna. Það er þetta sem felst í fyrrgreindu lögmáli, að það sé 

rangt að trúa einhverju án fullnægjandi forsenda. Að kenna gagnrýna hugsun 

felst þá í að kenna fólki ákveðin vinnubrögð, að fólk temji sér vilja til þess að 

meðtaka ekki hvers kyns upplýsingar án þess að rannsaka uppsprettu þeirra 

og forsendur (bls. 72). Páll er þó meðvitaður um þá gagnrýni sem kenning 

hans getur fengið, eins og að ekki sé hægt að hugsa gagnrýnið um alla hluti, 

en segir þó jafnframt að manneskja sem hefur alla jafna tamið sér að hugsa 

gagnrýnið sé líklegri til að mynda sér rétta og skynsamlega skoðun í alls kyns 

aðstæðum (bls. 76).  

Descartes (1991) greinir frá aðferð til að nota í þekkingarleit í riti sínu Orð-

ræða um aðferð. Í upphafi bókarinnar talar hann um skynsemi mannsins og 

að hæfni hans til þess að greina rétt frá röngu sé í raun náttúruleg og búi í 

öllum mönnum í jöfnum mæli. Það sem greini skoðanir að sé breytilegur 

hugsunarháttur en ekki skynsemin. Hann segir að hvernig maður beiti vits-

munum sínum sé mikilvægara en hafa gott gáfnafar (bls. 61). Aðferðin sem 
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hann svo talar um ætti að auðvelda mönnum að öðlast þekkingu og þroska 

hugann. Hann vildi nýta kosti eldri fræðigreina til þess, líkt og rökfræði, flatar-

málsfræði og bókstafareikning, sem myndu þá skerpa á skilningi án þess að 

vera of íþyngjandi og flókin svo að mannshugurinn myndi þroskast (bls. 78-

79). Aðferðin byggir á fjórum reglum sem hefðu fyrrgreind markmið.  

Fyrsta reglan var að hafa ekkert fyrir satt, nema mér lægi alveg í 

augum uppi, að svo væri, með öðrum orðum að forðast umfram 

allt hvatvísi og hleypidóma og kveða ekki á um neitt nema það, 

sem stæði mér svo skýrt og greinilega fyrir hugskotssjónum, að 

ég gæti með engu móti borið brigður á það (Descartes, 1998, bls. 

79).  

Fyrstu regluna má túlka sem hugarfar manneskju sem hugsar gagn-

rýnið, heldur engu fram án rannsóknar sem er í samræmi við reglu Páls 

Skúlasonar um að samþykkja ekki neitt nema að vel ígrunduðu máli og 

láta ekki tilhneigingar, langanir eða tilfinningar hlaupa með sig í gönur 

(Páll Skúlason, 1987, bls. 72). Reglur tvö og þrjú lýsa svo verkferli að-

ferðarinnar, skipulegri þekkingarleit, hvernig hann geti komist að réttri 

og óbrigðulli niðurstöðu: 

Önnur var sú að rekja sundur hvern þann vanda, sem ég fengist 

við, í eins marga smáþætti og auðið væri og með þyrfti til að ráða 

betur við hann. 

Hin þriðja var að hugsa í réttri röð með því að byrja á hinum 

einföldustu og auðskildustu atriðum og fikra sig síðan fram,  unz 

hin fjölþættustu liggja í augum uppi, og ganga jafnvel svo langt 

að gera ráð fyrir slíkri röð, þar sem hún er engin samkvæmt eðli 

hlutanna (Descartes, 1998, bls. 79-80).  

Síðasta reglan tengist svo fyrstu reglunni þar sem hann leggur áherslu á 

að rannsaka allar hliðar hvers máls rækilega svo honum yfirsjáist ekki neitt. 

Síðasta reglan var sú að fella hvergi neitt undan og yfirfara alla 

þætti svo rækilega, að ég gæti verið viss um, að mér sæist ekki 

yfir neitt. (Descartes, 1998, bls. 80) 

Áhugavert er að skoða þetta í samhengi við ritunartíma verksins. Það kom 

fyrst út árið 1637 (bls. 11). Einræði var ríkjandi stjórnarfar í heimalandi hans, 
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Frakklandi, og hugmyndir lýðræðis víðsfjarri. Þess vegna má jafnvel velta 

vöngum yfir því hvort þetta verk sé eins konar ádeila á ríkjandi stjórnarfar, 

því hann segir rétt áður en hann telur upp reglurnar fjórar:  „[T]aldi ég mig 

því vel settan með þær fjórar [reglur], sem um getur hér á eftir, svo 

framarlega sem ég tæki þá föstu og óhagganlegu ákvörðun að láta aldrei 

nokkur sinni undir höfuð leggjast að fara eftir þeim“ (Descartes, 1998, bls. 

79). Hugtakið gagnrýnin hugsun er iðulega notað um lýðræðishugsjónir og 

talin ein af stoðum lýðræðisins (Þorsteinn Helgason, 2011). Jafnvel er hægt 

að segja að hlutverk gagnrýninnar hugsunar í lýðræðissamfélagi sé ekki síður 

að veita þeim sem valdið hafa hverju sinni aðhald og stuðla að frelsi og 

réttlæti.  

John Dewey (1859-1952) fjallar um ígrundaða hugsun í verki sínu Hugsun 

og menntun. Ígrunduð hugsun vísar bæði til gagnrýninnar hugsunar og rök-

hugsunar (Dewey, 2000a, bls. 42). Þar er efni gaumgæft í huganum og veitt 

samfelld umhugsun. Hugsunin felur í sér ákveðna samfellu hugmynda, þar 

sem ein hugmynd ræðst af þeirri sem á undan kemur. Hugsanaflæðið verður 

eins konar keðja. Hugsanirnar og hugmyndirnar eru ekki tilviljanakenndar 

heldur miða að einni niðurstöðu. Dewey segir að hugsun takmarkist jafnan 

við hluti sem eru ekki skynjaðir beint (bls. 43). Þar á hann við ímynduð atvik 

og atburðir sem hafa eitthvað samhengi, hangi saman og notuð til að komast 

að ákveðinni niðurstöðu. Nefnir hann hugarflugssögur barna til skýringar, og 

að sögur sem hafi samhengi örvi ígrundaða hugsun (bls. 43). En hugsun 

kviknar ekki af sjálfsdáðum heldur á hún upptök sín í aðstæðum sem kallar 

hana fram. Páll Skúlason (1987) viðurkennir fúslega að hugsanir, skoðanir, 

ákvarðanir og breytni manna ákvarðist gjarnan af tilfinningum, löngunum og 

hagsmunum, sér í lagi þegar kemur að trúmálum, stjórnmálum og siðferði-

legum efnum. En hann segir að einmitt í slíkum aðstæðum sé þörfin fyrir 

gagnrýna hugsun hvað mest. Hann segir að skýr og rökstudd tilfinning geri 

mönnum kleift að sjá að lögmál gagnrýninnar hugsunar gildi alltaf fyrir hverja 

hugsandi manneskju og niðurstöður sem oft eru byggðar á tilfinningum sé 

hægt að rökstyðja (bls. 77-78). Að hans mati eru skynsemi og tilfinningar af 

sama toga þ.e. skynsemi manna litast af tilfinningum og tilfinningarnar eru 

þrungnar skynsemi. Þetta séu tveir pólar á sömu sálargáfunni. Hugsanir 

tengjast bæði tilfinningum og skynsemi (bls. 82).  

John Dewey (2000a) segir að þegar maður sjái eitthvað og skynji þurfi 

slíkar hugsanir ekki að leiða til frekari vangaveltna. En hugsun getur leitt af 

sér aðra án þess að maður rannsaki röklegt samhengi þeirra. En ígrunduð 

hugsun felur í sér að maður veltir fyrir sér samhengi hugsana sinna og leitast 

við að rannsaka sanngildi þeirra. John Dewey skilgreinir slíka hugsun svo: 

„Ígrunduð hugsun er virk, stöðug og vendileg athugun á hvaða sköpun eða 
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tilgátu sem vera skal í ljósi þeirra raka sem styðja hana og frekari niðurstaðna 

sem hún bendir til.“ (Dewey, 2000a, bls. 47). Svo segir hann neðar á sömu 

síðu að ígrunduð hugsun feli í sér „vitandi og viljandi viðleitni til að reisa 

skoðun á traustum grunni raka og sannana.“ (Dewey, 2000a, bls. 47). 

Skilgreining Dewey‘s á ígrundaðri hugsun er því nátengd skilgreiningu Páls 

Skúlasonar á gagnrýninni hugsun hér framar. Dewey segir svo að það sé 

tvennt sem einkenni ígrundaða hugsun og aðgreini hana frá annars konar 

hugsunargangi. Hún felur annars vegar í sér ákveðið óvissuástand, ráðgátu 

eða vitsmunalegan vanda, og hins vegar leitarstarfs og rannsókn í þeim 

tilgangi að eyða óvissunni, leysa ráðgátuna og ráða fram úr vandanum (bls. 

50-51). Manneskja sem hugsar gagnrýnið tekur upplýsingum með fyrirvara 

og myndar sér skoðun út frá þekkingu (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Þorsteinn 

Helgason (2011) segir að gagnrýnin hugsun sé hugtak sem ekki sé sam-

komulag um hvað þýði og það myndi stríða gegn anda hennar sjálfrar. 

Þorsteinn segir skilgreiningu Páls lýsa því hvernig megi meta skoðun og 

fullyrðingu sem liggja fyrir en ekki hvernig maður eigi að mynda sér skoðun. 

Robert Fisher (1990) segir gagnrýna hugsun greina hvernig við hugsum. 

Það feli annars vegar í sér að læra að efast, hvenær eigi að véfengja og hvaða 

spurninga eigi að spyrja og hins vegar að læra að rökræða, draga ályktanir og 

hvaða aðferðum þurfi að beita til þess (bls. 65-66). Á vísindavef Háskóla 

Íslands segir að gagnrýnin hugsun einkennist af rökvísi, ígrundun og sköpun 

(Henry Alexander Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2013). Þar kemur einnig 

fram að markmið gagnrýninnar hugsunar séu margþætt en hafi það sam-

merkt að þau eigi að vera hagnýt fyrir einstaklinginn sem og samfélagið. 

Markmiðin eru ýmist í formi skilnings, á sjálfum sér, öðrum og veruleikanum 

sem leið til skoðunarmyndunar eða þekkingar. Það er að segja þegar gagn-

rýninni hugsun er beitt í ákvarðanatöku má ætla að ákvörðunin sé tekin á 

ígrunduðum forsendum og muni það stuðla að betra samfélagi og bættum 

lífsgæðum. Þjálfun í gagnrýninni hugsun fæli þá í sér að fá nemendur til að 

tileinka sér ákveðna eftirsóknarverða eiginleika hugsunar, líkt og að vera 

opinn fyrir því að endurskoða skoðanir sínar með opnum hug og sækjast eftir 

réttum upplýsingum (Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason, 2015). 

Gagnrýnin hugsun er því flókið hugtak sem erfitt er að henda reiður á. 

Mikilvægt er að merking hugtaksins þegar það er haft um skólastarf, sé gagn-

sætt svo kennarar geti lagt sömu merkingu í það þannig að það skili sér í 

skólastarfið. Mögulega er hægt að segja að gagnrýnin hugsun felist í leit að 

sannleikanum hverju sinni, hvað sé rétt og hvers vegna eitthvað sé rétt, og 

að taka ekki hvers kyns upplýsingum sem fyrir liggja sem endanlegu svari. 

Hún felist í að rannsaka, spyrja spurninga og leita raka, líkt og túlkun mín á 

gagnrýninni hugsun í Aðalnámskrá 2011. Gagnrýnin hugsun eins og hún 
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kemur fyrir í Aðalnámskrá er því víðari en skilgreiningar Páls Skúlasonar og 

John Deweys gera ráð fyrir. Reyndar segir Páll sjálfur að ekki eigi að taka 

skilgreininguna of bókstaflega (Páll Skúlason, 1987, bls. 76). Gagnrýnin 

hugsun er knúin fram af vilja, vilja til að leita sannleikans enda segir Páll 

Skúlason að það sé prófsteinn kennslu í gagnrýninni hugsunar hvort nem-

endur hafi tamið sér þennan vilja.  

3.2 Vandinn við skilgreininguna 

Robert Boostrom (2005) fjallar um hugtakið hugsun í bók sinni Thinking - The 

Foundation of Critical and Creative Learning in The Classroom og fjallar hann 

í fyrsta kaflanum um að eiginleikar hugsunar séu svo margþættir að nánast 

sé ógerlegt að henda reiður á almennri endanlegri skilgreiningu. Gerð verður 

grein fyrir þeim hluta kaflans hér að neðan er viðkemur gagnrýninni hugsun. 

Frá sjónarhorni kennslu þar sem áhersla er á að virkja hugsun í kennslu-

stofunni, sé hugtakið gagnrýnin hugsun notað til að lýsa því markmiði. 

Bootstrom álítur þó að villandi sé að skilgreina þá hugsun sem gagnrýna 

hugsun og það geti jafnvel leitt til engrar hugsunar (e. non-thinking). Til að 

skýra mál sitt segir hann frá reynslu háskóla nokkurs á vesturhluta Banda-

ríkjanna. Þar var almennri námsbraut (e. the general education program) 

breytt efnislega. Brautinni var skipt í fimm flokka sem hver um sig var með 

skilgreind markmið og kennurum falið að hanna námskeið innan hvers flokks 

sem mættu þessum markmiðum. Meðal markmiða var efling gagnrýninnar 

hugsunar, skilgreind sem færni nemenda til að greina og meta upplýsingar á 

gagnrýninn máta. Breytingarnar gengu vel fyrir sig og flest námskeið sam-

þykkt fyrir utan þau sem sneru að gagnrýninni hugsun. Ekki ríkti eining um 

hvað námskeið í gagnrýninni hugsun ætti að fela í sér, mikið var rökrætt og 

karpað sem endaði með því að námskeiðin voru ekki samþykkt. Að mati 

Bootstroms stafaði þessi óeining ekki af deiluaðilunum sjálfum heldur fremur 

af eðli viðfangsefnisins þ.e.a.s. að gagnrýnin hugsun væri ekki nægilega skýrt 

hugtak (Bootstrom, 2005, bls. 15). 

Máli sínu til stuðnings greinir hann frá könnun sem hann lagði fyrir fjölda 

kennarahópa, bæði á framhaldsskóla- og háskólastigi. Könnunin byggir á 

helstu atriðum sem komu fram í rökræðum ofangreinds háskóla sem og 

staðhæfingum annarra háskóla um hvað gagnrýnin hugsun sé. Um var að 

ræða 18 fullyrðingar þar sem þátttakendur merktu við hvort þeir væru 

sammála eða ósammála. Fullyrðingarnar varða allar gagnrýna hugsun, 

hvernig henni sé komið í kennslu, hvernig hún sé kennd, hvað einkenni hana, 

hvenær reyni á hana og hvaða afstöðu þátttakandinn hafi til hennar út frá 

eigin sannfæringu og upplifun í kennslu sinni.  
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Hér má sjá listann á ensku: 

___1. Not every course or classroom 
activity is a critical thinking course 
or activity. 

___2. A critical thinking course should 
enroll no more than 35 studends 
(and probably fewer           than 
that) 

___3. To teach critical thinking is to deal 
with a specific subject matter or 
body of content material that is 
distinct from the traditional 
disciplines. 

___4. A critical thinking course should 
treat a few subjects in depth 
rather than surveying a field or 
coveringa body of introductory 
material. 

___5. Critical thinking can only be 
taught to students of a certain 
minimum age or development. 

___6. Teaching critical thinking requires 
using certain pedagogical 
strategies. 

___7. Critical thinking refers to the 
examination or application of 
method of analysis. 

___8. In general, students do not 
exhibit genuine critical thinking. 

___9. A critical thinking course requires 
substantial student activity and 
cannot be conducted primarily 
through lectures. 

___10. Critical thinking refers to 
reflection upon the processes or 
products of cognition in order to 
assess or evaluate results. 

___11. Critical thinking is merely 
honorific term. 

___12. The meaning of critical thinking 
depends on the disipline within 
which the thinking is being done. 

___13. Critical thinking refers to the 
discussion or application of 
multiple forms of intelligence 
(aesthetic, moral, intrapersonal, 
kinesthetic, and so on). 

___14. Students in my classes are 
required to think critically. 

___15. Critical thinking is the scientific 
method. 

___16. To promote critical thinking, 
assignments and assessments 
must be open-ended. 

___17. Critical thinking is the ability to 
analyze and evaluate information. 

___18. Critical thinking refers to the 
application of „higher-order“ 
cognitive skills, such as 
interpreting, synthesizing, 
applying, illustrating, inferring, 
comparing-contrasting, 
distinguishing the central from 
the peripheral, and predicting. 

 

Mynd 1. Spurningalisti Bootstroms (Bootstrom, 2005, bls. 16.) 

Útkoman var nánast sú sama milli allra hópa, alveg óháð faglegum 

bakgrunni þeirra. Það voru nánast jafn margir sammála og ósammála hverri 
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fullyrðingu, í öllu hópum, að undanskildum fullyrðingum 8, 14 og 18 þar sem 

nánast allir voru þeim sammála. Bootstrom dró meðal annars þá ályktun af 

þessu að kennarar legðu ekki allir sömu merkingu í hvað fælist í gagnrýninni 

hugsun eða hvernig hún birtist og kannski væri farið heldur frjálslega með 

hugtakið. Það sé ákveðin mótsögn í því að halda því fram að nemendur hugsi 

almennt ekki gagnrýnið um leið og nemendum er skylt að hugsa gagnrýnið í 

kennslustundum og því vakna spurningar hvort hægt sé að kenna gagnrýna 

hugsun yfirhöfuð. Einnig gefi svar við fullyrðingu 18 enn fremur til kynna 

hversu alvarlegt vandamálið er. Því ef kennarar eru almennt sammála því 

hvaða ferli, þjálfun og færni einkenna gagnrýna hugsun,  hvers vegna greinir 

þá á í hinum fullyrðingunum? Bootstrom vitnar í umfjöllun Lauren Resnick 

um flókna hugsun (e. higher-order thinking) (Bootstrom, 2005, bls. 18). Hún 

segir að hægt sé að bera kennsl á flóknari hugsun þegar hún á sér stað án 

þess að skilgreina hana nákvæmlega. Ekki beri að gefa gaum að flokkum eða 

gerðum flóknari hugsunar heldur fremur að einkennum hennar, að hún sé 

óreglubundin og margslungin og feli í sér blæbrigðarík álit og óvissu. Ekki sé 

hægt að segja hvað hugsun sé heldur fremur það sem hún er ekki. Hún er ekki 

reglubundin, einföld og áreiðanleg. Bootstrom segir að þegar við skilgreinum 

hvað hugsun sé út frá óvissu hennar, óendanleika hennar, ávöntun hennar, 

eða vanhæfni okkar til þess að segja fyrir um takmark hennar eða verklag, 

ættum við að játa að við erum að tala um hvað sé ekki hugsun. Hið torræða 

eðli hugsunar er ekki leyst og skýrt með því að skilgreina hugsun sem 

gagnrýna hugsun eða flókna hugsun. Í lokin vitnar hann í Heidegger sem segir 

að raunverulegt eðli hugsunar finnist ef við höldum því ekki fast fram að við 

vitum nú þegar mæta vel hvað hugsun sé (Bootstrom, 2005, bls. 19).  

Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður í tengslum við skólastarf hér-

lendis. Þó að um sé að ræða kennara á framhalds- og háskólastigi, þá er hægt 

að skoða þessar niðurstöður út frá grunnskólastarfi og þá nýrri Aðalnámskrá. 

Mikil áhersla er á gagnrýna hugsun bæði í almennum hluta sem og á greina-

sviðum. Ef kennarar hafa alla jafna ekki samræmda sýn á hvað sé gagnrýnin 

hugsun er þá hægt að ganga úr skugga um hún skili sér í kennslu og námi 

nemenda? Skilgreining hugtaksins er vissulega flókin, en búa þarf svo um 

hnútana að þegar talað er um gagnrýna hugsun í skólastarfi þá sé verið að 

tala um sama hlutinn. Áhugavert væri að leggja svipaða könnun fyrir kennara 

hérlendis og velta fyrir sér niðurstöðunum. En þó ber að nefna að í Aðal-

námskrá 2011 er gagnrýnin hugsun ekki sjálfstætt markmið heldur hluti af 

stærri mynd, líkt og í grunnþáttunum, lykilhæfni og hæfniviðmiðum.  
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3.3 En hvað er þá gagnrýnin hugsun? - Samantekt 

Ef skoðaðir eru þeir eiginleikar sem einkenna gagnrýna hugsun, eða kannski 

öllu heldur gagnrýna manneskju, samkvæmt Aðalnámskrá 2011 og þeim 

fræðimönnum sem hér hafa verið nefndir eru ákveðnir eiginlegar sem eru 

sameiginlegir þeim öllum. Gagnrýnin hugsun er í raun rannsókn sem felst í 

sjálfsskoðun, að spyrja spurninga um sjálfa sig og aðra, að véfengja og að 

setja fram röksemdarfærslur. Rannsóknin felst í því að leita lausna og svara, 

hún felur í sér að vega og meta upplýsingar, bera saman og draga ályktanir. 

Sjálfskoðunin felst í því að velta fyrir sér skoðunum sínum, hvað manni finnist, 

hvers vegna og á hvaða grunni sú skoðun eða hugmynd byggir. Spurningar 

tengjast því hverju þurfi að svara til að leiða rannsókn til lykta og það að 

véfengja tengist því að samþykka ekki svör fyrirvaralaust eða í blindni. 

Röksemdafærslur tengjast svo öllum fyrrgreindum þáttum, þær hafa áhrif á 

framvindu rannsóknar, hverju er trúað og hverju ekki.  

Þetta er einungis túlkun á kenningum fræðimannanna og eflaust hægt að 

fara öðrum orðum um efnið. En ef gagnrýnin hugsun er rannsókn á hinu 

óþekkta, þá hlýtur hún ávallt vera persónubundin, bundin þeim sem 

rannsakar í hvert sinn. Eins og Páll Skúlason segir að tilfinningar og skynsemi 

séu tengdar sálargáfur en tilvist þeirra hafi í mismiklum mæli áhrif á skoðana-

myndun og hugsanir, þá er gagnrýnin hugsun ekki hlutlaus heldur huglæg.  

Við spyrjum ólíkra spurninga og veltum ólíkum hlutum fyrir okkur, það sem 

er sameiginlegt er viðleitni til þess að rannsaka uppruna, tilvist og gildi eigin 

skoðana og annarra. 
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4 Lýðræði og skólastarf 

Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni 

og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða 

gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðis-

samfélagi.[...] Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem 

geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig 

undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi 

hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum að-

stæðum (Aðalnámskrá, 2011, bls. 7). 

Samkvæmt Aðalnámskrá ber skólum að undirbúa nemendur fyrir lýðræðis-

lega þátttöku í samfélagi með starfsháttum sínum og að þeir læri til lýðræðis 

með því að læra um lýðræði í lýðræði (Aðalnámskrá 2011, bls. 21). Það þýðir 

að ekki dugi einungis að læra um lýðræði og lýðræðislegar hefðir heldur læri 

nemendur af því að vinna undir slíku háttalagi og verði lýðræðislegir þátt-

takendur. „Skólastarfið miðar að virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi 

innan skólans og utan“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 13). Í lýðræðisríki vinna 

einstaklingar sameiginlega að því að móta samfélagið og taka afstöðu til 

ýmissa siðferðilegra álitamála (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðar-

dóttir, 2012, bls. 7). Forsenda þess er samábyrgð, meðvitund og virkni 

borgaranna. Því eru viðhorf, gildismat og siðferði mikilvægir þættir í lýðræðis-

menntun. Það er meðal annars hlutverk skólanna að nemendur þeirra læri 

hvað felist í því að búa í lýðræðislegu samfélagi. Hér verður fjallað um lýðræði 

samkvæmt hugmyndum Johns Deweys. Jafnframt verður hugtakið lýðræði 

skoðað í tengslum við þátttöku þar sem þátttökulýðræði fær sérstaka 

umfjöllun. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á birtingarmyndum lýðræðis 

í grunnskólum virðist hugtakið lýðræði ekki vera túlkað út frá þátttöku 

nemenda í námi heldur fremur út frá viðburðum og nefndum utan kennslu. 

Það var skoðun nokkurra kennara að aukið lýðræði myndi leiða til til stjórn- 

og agaleysis fremur innihaldsríkara náms (Helga Helgadóttir, 2015). Þess ber 

þó að geta að rannsókn þessi náði aðeins til tveggja skóla og því ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður. En þær gefa þó ákveðna vísbendingu um viðhorf 

kennara þar sem báðir skólar gefa sig sérstaklega út fyrir að starfa í anda 

lýðræðislegra starfshátta. 
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4.1 Dewey-skólinn 

Árið 1896 stofnaði John Dewey, ásamt eiginkonu sinni, tilraunaskóla fyrir 

kennaraefni sem hefur verið nefndur Dewey-skólinn. Hugmyndir Deweys um 

nám og kennslu barna voru frábrugðnar þeim sem þekktust á þessum tíma 

en hann vildi nota tilraunaskólann til að prófa hugmyndir sínar. Hans áherslur 

byggjast mikið á samvinnu nemenda, þar sem unnið er saman að lausn verk-

efna undir leiðsögn kennara, í stað þess að sitja þegjandi og hljóðalaus í 

kennslustund þar sem kennarinn þuldi upp margvíslegan fróðleik. Að mati 

Johns Dewey var skóli samfélag í smækkaðri mynd sem grundvallast á lýð-

ræðislegum samskiptum. Einkunnarorð þess konar kennsluhátta eru „að læra 

með því að gera“ (e. learning by doing). Námið er vel skipulagt og markvisst 

og hlutverk kennarans fólst meðal annars í því að fá nemendur til velta því 

fyrir sér hvað þeir væru að gera og hvers vegna (Dewey, 2000a, bls. 14-17). 

Dewey hélt því fram að eina leiðin til þess skapa vilja og áhuga einstaklinga á 

þátttöku í lýðræðissamfélagi væri gegnum menntun sem fæli í sér samkipti 

nemenda og virka reynslu (Dewey, 1966, bls. 87). Hann lagði mikla áherslu á 

að reynsla væri forsenda menntunar (John Dewey, 2000b, bls 37). „Menntun 

er þroski innan marka reynslunnar sem verður með tilstyrk hennar og vegna 

hennar“ (bls 38). Hlutverk kennarans felst þá meðal annars í því að virkja 

nemendur til þátttöku og stuðla að jákvæðri reynslu, þ.e. reynslu sem er 

nemendum hvetjandi og örvi sköpun þeirra (bls. 37-39). Lýðræði í kennslu-

stofu felst í þátttöku og samstarfi en nemendur læra ekki hvað felst í lýðræði 

og lýðræðislegu samstarfi nema með því að öðlast reynslu af því. Mattew 

Lipman tekur í sama streng og segir að samræðufélag í barnaheimspekibekk 

sé eins og smækkuð mynd af fyrirmyndar lýðræðisþjóðfélagi. Það sem ein-

kenni þetta félag sé sjálfvirkt endurmat, og gagnrýnin umræða þar sem 

skoðanir sem gangi í berhögg við skynsemi verða leiðréttar (Ágúst Borgþór 

Sverrisson, 1992, bls. 42). Nú verður nánar fjallað um lýðræðishugtakið. 

4.2 Um lýðræði 

„Lýðræðið er ekki fullskapað í eitt skipti fyrir öll heldur er í stöðugri þróun“ 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 25). Hægt er að skilgreina lýðræðis-

hugtakið á ólíka vegu og merking þess er umdeild að vissu leyti (bls. 31). Skil-

greiningarnar hafa það þó allar sammerkt að í lýðræðiskerfum sé uppspretta 

valds í höndum fólksins og það hafi áhrif á framkvæmd og niðurstöður ýmissa 

mála. Gunnar Helgi Kristinsson (2006) vitnar í rannsókn Almond og Verba sem 

fólst í að kanna meðal annars þekkingu, hlýðni og þátttöku almennings í 

stjórnmálum (bls. 33). Að þeirra mati er þekking undirstöðuatriði í lýðræði og 

forsenda þátttöku. En þeir segja að þekking þurfi að samræmast ákveðnum 
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viðhorfum gagnvart hlýðni og þátttöku því að óheft þátttaka leiði ekki til lýð-

ræðislegs stöðugleika þar sem hún felur gjarnan í sér ósætti um lýðræðislegar 

niðurstöður. Þess vegna eru þekking, þátttaka og hlýðni undirstaða stöðugs 

lýðræðis og kjósa þeir að kalla þá blöndu samborgaralega siðmenningu (e. 

civic culture). Sé þetta yfirfært yfir á skólastarf, má segja að lýðræðislegt 

skólastarf krefjist þekkingar, sem á þá við nám og kennslu, þátttöku, þar sem 

nemendur hafa áhrif á ákvarðanir og nám sitt, sem gefur þeim þá frelsi og 

vald á eigin námi innan þess ramma sem skólasamfélagið setur, og hlýðni sem 

felur í sér að virðing er borin fyrir reglum og sameiginlegum ákvörðunum. 

Nemendur fá að taka þátt en þeim eru takmörk sett. Um þátttöku á sveitar-

stjórnarstiginu segir Gunnar Helgi að hún stuðli að jákvæðari viðhorfum 

íbúanna til stjórnkerfisins. Þegar fólk hefur áhrif er það jafnan ánægðara með 

þjónustu stjórnkerfisins og trú þess að það geti haft áhrif verður tengd já-

kvæðum tilfinningum (bls. 238). „Sveitarfélag, sem tengist íbúum sínum í 

gegnum virka þátttöku þeirra, fær mun fyllri mynd af óskum þeirra og þörfum 

en mögulegt er með öðrum hætti“ (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 238). 

Ef þetta er heimfært yfir á skólana má leiða líkum að því að skólastarf sem 

tengist nemendum sínum með virkri þátttöku þeirra komi betur til móts við 

óskir nemenda og þarfir og á sama tíma verði nemendur ánægðari og já-

kvæðari gagnvart skólanum. Það sem er hins vegar ólíkt með sveitarfélagi og 

skóla er að nemendur kjósa ekki stjórn skólans eða kennara og því ríkir ekki 

fulltrúalýðræði í skólum líkt og í samfélaginu í heild (Ólafur Páll Jónsson, 

2011, bls. 19). Fulltrúalýðræði er því ekki það form lýðræðis sem gerir skóla-

starf lýðræðislegt, nema í tilvikum þar sem nemendur kjósa sér fulltrúa í 

nemendaráð og þess háttar. Aftur á móti er annað form lýðræðis sem vert er 

að varpa ljósi á og það er þátttökulýðræði (e. participatory democracy). Hvað 

felst í því? 

 Þátttökulýðræði 

Gunnar Helgi Kristinsson fjallar um þátttökulýðræði í bókinni Hin mörgu 

andlit lýðræðis: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstigi (2014). Þess konar lýð-

ræði felur í sér þátttökuaðferðir sem geta aukið tækifæri fólks til áhrifa og er 

hugsað sem eins konar viðbót við fulltrúalýðræðið með það að markmiði að 

ná ásættanlegum niðurstöðum í samráði. Þetta er því í eðli sínu ólíkt beinu 

lýðræði sem að sögn Gunnars byggist á gagnrýninni afstöðu til fulltrúalýð-

ræðis þar sem reynt að draga úr vægi þess (bls. 77). Gunnar segir jafnframt 

að kennismiðir þátttökulýðræðis haldi því ekki fram að það leysi fulltrúa-

lýðræðið af hólmi heldur sé það leið til þess að auka lýðræðið og efla áhrif 

borgara á nærumhverfi sitt. Markmiðið sé því að auka sjálfsákvörðunarrétt 

borgaranna og að samræmi sé á milli þarfa þeirra og þeirra ákvarðana sem 
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teknar eru í nærumhverfinu. Þetta er hægt að heimfæra yfir á skóla sem kjósa 

að auka lýðræði í skólastarfinu. Þeir sem aðhyllast þátttökulýðræði sjá þátt-

tökuna sem tengsl milli þeirra sem hlut eiga að máli (íbúar, nemendur, 

starfsfólki) og þeirra sem fara með framkvæmdavald, (stjórnkerfi, kjörnir 

fulltrúar, kennarar) og stuðli að betri ákvörðunartöku og meiri sátt um niður-

stöður (Gunnar Helgi Kristinsson, 2014, bls. 91).  Pateman (1970) segir kenn-

inguna um þátttökulýðræði gera ráð fyrir að reynsla af þátttöku gerir ein-

stakling sálfræðilega betur undirbúna eða hæfari til að takast á hendur frekari 

þátttöku í framtíðinni og vísar í rannsóknir því til stuðnings (bls. 45). Ef mark-

mið Aðalnámskrár er að þroska nemendur og undirbúa fyrir að taka þátt í að 

bæta samfélag sitt þá má ætla að aðferðir þátttökulýðræðis séu ákjósanlegur 

kostur í skólastarfi. En samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum í 

grunnskólum virðist sem svo að kennsluaðferðir kennara séu ekki í takt við 

þetta markmið Aðalnámskrár. Hér að neðan verður gerð grein fyrir þeirri hlið 

rannsóknarinnar sem snýr að kennsluháttum og kennsluaðferðum. 

4.3 Rannsókn á starfsháttum 

Á árunum 2008-2013 var unnið að rannsókn á starfsháttum grunnskóla og 

dregin saman og gefin út undir heitinu Starfshættir í grunnskólum við upphaf 

21. aldarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Rannsóknin er samstarfs-

verkefni fjölda aðila. Starfsháttum grunnskólanna var skipt í sex meginstoðir; 

viðhorfastoð, námsumhverfisstoð, skipulagsstoð, kennarastoð, nemenda-

stoð og foreldra- og samfélagsstoð. Hver stoð tekur mið af matstæki um 

skólaþróun til einstaklingsmiðaðs náms. Þessar stoðir skarast innbyrðis og 

innan hverrar stoðar eru þættir sem metnir eru á fimm stiga kvarða, frá hefð-

bundnum skóla upp í framtíðarsýn um einstaklingsmiðað nám. Stoðir þessar 

mynduðu umgjörð um rannsóknina (Gerður G. Óskarsdóttir, Amalía Björns-

dóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir o.fl., 2014, bls. 17). Meginmarkið rann-

sóknarinnar var að fá yfirsýn yfir starfshætti í íslenskum grunnskólum með 

áherslu á þróun til einstaklingsmiðaðs náms (bls. 13). Alls voru þátttökuskólar 

20 úr fjórum sveitarfélögum, fjöldi nemenda var 7.300, fjöldi starfsmanna 

grunnskóla 830 og um 5.500 foreldrar voru í úrtakinu, þar sem tekin voru 

viðtöl, lagðar fyrir spurningakannanir ásamt vettvangsathugunum (bls. 18). 

Athuganir voru gerðar í öllum bekkjardeildum þátttökuskólanna í 83 skóla-

daga. Þetta er ein umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur verið á starfi 

grunnskóla á Íslandi. Tilgangur hennar var bæði að fá yfirsýn yfir starfshætti 

grunnskóla og að sjá hversu vel skólar eru á veg komnir í einstaklingsmiðun. 

Sá hluti rannsóknarinnar sem fjallað verður um hér lýtur að kennslu-

aðferðum. Í kaflanum um kennsluhætti er að finna niðurstöður 

rannsóknarinnar um kennsluhætti og kennsluaðferðir sem kennarar nota 
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(Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 113). Þær byggja á spurninga-

könnunum, viðtölum og vettvangsathugunum. Samtals voru tekin 20 viðtöl, 

bæði einstaklings- og hópviðtöl við kennara á öllum skólastigum. Gerðar voru 

vettvangsathuganir á 383 kennslustundum í öllum skólunum. Úrvinnsla 

byggir einkanlega á spurningakönnunum en svörunin við henni var mjög góð 

eða um 90% (bls. 123). Hugtakið kennsluhættir vísar til heildarskipulags 

kennslu, svo sem bekkjar- og kennsluskipan, en kennsluaðferð lýtur að því 

hvernig viðfangsefni er komið til skila til nemenda í þeim tilgangi að mæta 

námsmarkmiðum (bls. 113). Skólunum var skipt upp eftir þrenns konar 

kennsluháttum; bekkjarkennsluskólar, teymiskennsluskólar og blandaðir 

kennsluhættir. Í bekkjarkennsluskólum er nemendum jafnan skipt niður í 

bekki í öllum árgöngum með einn umsjónarkennara hver. Í teymiskennslu-

skólum eru tveir eða fleiri kennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á árgangi 

eða aldursblönduðum hópi, að hluta eða öllu leyti (bls. 123).  

  Kennsluaðferðir 

Til þess að fá yfirsýn yfir hvaða kennsluaðferðir væru helst notaðar var spurn-

ingakönnun lögð fyrir kennara. Þar voru þeir spurðir hversu oft þeir notuðu 

18 tilteknar kennsluaðferðir (bls. 129). Svörin skiptast í daglega eða oftar, 1-

4 sinnum í viku, 1-3 sinnum í mánuði eða sjaldnar. Þær kennsluaðferðir spurt 

var um voru eftirfarandi: 

 Bein kennsla (fyrirlestrar, útskýringar) 

 Bein kennsla með samræðum við nemendur 

 Vinnubækur og verkefnabækur/-hefti 

 Skrifleg verkefni úr ýmsum áttum (ljósrit) 

 Námsefni lesið saman og rætt við nemendur 

 Hópvinna, samvinna í kennslustundum 

 Sjálfstæð heimilda- eða ritgerðarvinna: einstaklingsverkefni 

 Sjálfstæð heimilda- eða ritgerðarvinna: hópverkefni 

 Þemaverkefni unnin í litlum hópum 

 Umræður hópa og kynning niðurstaðna 

 Útikennsla og vettvangsferðir 

 Sýnikennsla, útskýringar 

 Tilraunir og verklegar æfingar 

 Námsleikir og spil 

 Leikræn tjáning, söngur eða hreyfing 
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 Kvikmyndir og myndbönd 

 Nemendur nota kennsluforrit 

 Nemendur nota tölvur, ýmis forrit, t.d. til ritvinnslu eða myndvinnslu 

Nemendur voru einnig spurðir um notkun níu kennsluaðferða og í vett-

vangsathugunum voru 13 kennslaðferðir skráðar (bls. 130). Á mynd 4.1. má 

sjá svör kennara við spurningakönnuninni. 

Mynd 2. Svör kennara um notkun kennsluaðferða  

Þær kennsluaðferðir sem mest voru notaðar daglega eða oftar voru bein 

kennsla með samræðum við nemendur eða 73% og svo bein kennsla sem 61% 

kennara nota daglega. Þar á eftir kom vinnubóka- og verkefnabókavinna sem 
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45% kennara nota daglega eða oftar og því næst sýnikennsla sem 38% nota 

daglega. Þessar kennsluaðferðir eiga það sameiginlegt að vera kennaramið-

aðar (e. teacher-centered). 

Á listanum eru einnig að finna kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt 

að virkja nemendur í námi sínu. Þær aðferðir eru flokkaðar sem nemenda-

miðaðar (e. student-centered) (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 113). 

Það eru eftirfarandi kennsluaðferðir: Hópvinna, samvinna í kennslustundum, 

leikræn tjáning, sjálfstæð heimilda- eða ritgerðarvinna (einstaklingsverkefni 

og hópverkefni), þemaverkefni unnin í litlum hópum, umræður hópa og 

kynning niðurstaðna; útikennsla og vettvangsferðir. Athygli vekur að hóp-

vinna er fimmta mest notaða kennsluaðferðin, en 27% kennara sögðust nota 

daglega eða oftar. En samkvæmt svörum nemenda var upplifun þeirra önnur 

því aðeins 10% nemenda svöruðu að þessi kennsluaðferð væri notuð dag-

lega. Þess ber að geta að einungis nemendur í 7.-10. bekk svöruðu. Samt sem 

áður er ákveðið misræmi í svörunum. 

Þær tíu kennsluaðferðir sem eru minnst notaðar eru meðal þeirra aðferða 

sem gera mestar kröfur um virkni og þátttöku nemenda (bls. 131). Nú verður 

sérstaklega vikið að kennsluaðferðunum sjálfstæð heimildavinna, þemaverk-

efni, og umræður hópa og kynning niðurstaðna þar sem þær eru sérstaklega 

tilgreindar í samfélagsgreina kafla Aðalnámskrár 2013. Þessar kennslu-

aðferðir eru meðal sex minnst notuðu kennsluaðferðanna samkvæmt svörun 

kennara.  

Mynd 3 Lítið notaðar kennsluaðferðir - svör kennara 

Það sem vekur athygli er að sjálfstæð heimildavinna hvort sem er 

einstaklings- eða hópvinna, er lítið og jafnvel ekkert notuð af stórum hluta 
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kennara en enginn kennari sagðist nota þess konar hópverkefni daglega eða 

oftar og 1-3% kennarar sem einstakingsverkefni. Þemaverkefni eru notuð af 

rúmum helmingi kennara einhvern tíma á þriggja mánaða tímabili en að sama 

skapi notar um helmingur kennara það sjaldan eða aldrei. Samkvæmt vett-

vangsathugunum var sjálfstæð vinna nemenda við efniskönnun, lausnaleit 

eða þemaverkefni undir stjórn kennara skráð í 16% kennslustunda en slík 

verkefni þar sem nemendur voru taldir ráða för var skráð í 7% kennslustunda 

sem er í samræmi við svör kennara (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 131) 

Umræður hópa og kynning niðurstaðna er mjög lítið notuð af meira helmingi 

kennara og voru það einungis 17% sem sögðust nota hana vikulega eða oftar.  

  Kennsluaðferðir eftir aldursstigum og kennsluháttum 

Séu kennsluaðferðirnar skoðaðar eftir aldursstigum má sjá að notkun sjálf-

stæðrar heimildavinnu einstaklinga er mest notuð á yngsta stigi (29% nota 

hana vikulega eða oftar) en minnst notuð á unglingastigi (16% sem nota hana 

vikulega eða oftar). Sams konar verkefni unnin í hópum eru fátíðari á öllum 

skólastigum, á yngsta stigi 12%, miðstigi 19% og á unglingastigi 11% (miðað 

við vikulega eða oftar). Einungis eitt prósent svarenda notuðu hana daglega 

eða oftar og voru það kennarar á miðstigi. Þemaverkefni unnin í litlum hópum 

er langsamlega mest notuð á yngsta stigi en um 46% kennara sögðust gera 

það vikulega eða oftar. Notkun þemaverkefna var svo minnst á unglingastigi 

en eingöngu 9% kennara sögðust nota þau vikulega. Umræður hópa og 

kynning niðurstaðna var líka mest notuð á yngsta stigi, en 29% kennara 

sögðust nota hana vikulega eða oftar. Aftur á móti notuðu einungis 9% 

kennara á unglingastigi þessa kennsluaðferð vikulega eða oftar og 23% 

kennara á miðstigi (bls. 132-133).  

Mynd 4. Notkun kennsluaðferða eftir kennsluháttum (B=bekkjarkennsluskólar, 
T=teymiskennsluskólar) 
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Þegar kennsluaðferðirnar eru skoðaðar út frá kennsluháttum má sjá að 

sjálfstæð heimildavinna einstaklingsverkefni, sjálfstæð heimildavinna hóp-

verkefni, þemaverkefni og umræður og kynning niðurstaðna voru allar 

notaðar meira í teymiskennsluskólum heldur en í bekkjarkennsluskólum. Að 

sama skapi var notkun beinnar kennslu, vinnubóka og sýnikennslu meiri hjá 

bekkjarkennsluskólunum (bls 134-135). 

Áhugavert er að kennarar á yngsta stigi og þeir sem kenna í teymum nota 

frekar nemendamiðaðar kennsluaðferðir. Getur verið að samvinna kennara 

greiði frekar fyrir notkun nemendamiðaðra kennsluferða? Þegar þessi rann-

sókn var unnin voru skólar að starfa eftir Aðalnámskrá 2006. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar segir að þær kennsluaðferðir sem Aðalnámskrá kveður sér-

staklega á um séu heldur fátíðar, en þá er bent á aðferðir líkt og umræður, 

hópvinnu og þemavinnu í því samhengi og kennaramiðaðar kennsluaðferðir 

eru töluvert algengari (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 136). Einnig leiddi 

rannsóknin í ljós að mun meiri fjölbreytni gætti í kennsluðaðferðum á yngri 

aldursstigum og að þær kennsluaðferðir sem lægst skoruðu, þ.e. nem-

endamiðaðar kennsluaðferðir, voru algengari í teymiskennsluskólum en 

bekkjarkennsluskólum. Þær aðferðir sem voru mest notaðar voru mun meira 

notaðar í bekkjarkennsluskólum. Líkt og getið var um í kaflanum um Aðal-

námskrá þá er þung áhersla lögð á að efla gagnrýna hugsun nemenda og 

virkni þeirra í náminu. Tíðni beinnar kennslu kemur kannski ekki sérstaklega 

á óvart þar sem margar kennslustundir hefjast á innlögnum eða fyrirmælum 

um hvað verði á dagskrá í kennslustundinni, en það skýrir samt sem áður ekki 

þessa miklu notkun á þeim kennsluaðferðum. Hér skal staldrað aðeins við 

kennsluaðferðina umræður og kynning niðurstaðna. Þó umræður geti verið 

vel til þess fallnar að virkja hugsun nemenda og góður grundvöllur til þess að 

virkja alla nemendur í samræðum,  þá er ekki gefið að slíkt eigi sér stað. Sam-

ræður geta verið orðaskipti eða hreinar frásagnir sem koma hugsun lítið við. 

Þetta á að sjálfsögðu við um aðrar kennsluaðferðir líka, en hlutverk kennar-

ans skiptir gífurlegu máli þegar kemur að því efla virkni og hugsun nemenda. 

Það sem kennarar þurfa að hafa í huga í því skyni er að gefa nemendum tíma 

til að velta spurningum og svörum fyrir sér og varast að grípa fram í eða 

endurtaka spurningar. Einnig skiptir máli að ná að skapa notalegt andrúms-

loft þar sem nemendur geta óhikað deilt hugsunum sínum með öðrum. Einnig 

þarf að huga að uppröðun sæta í skólastofunni, því ef skapa á umhverfi fyrir 

fyrir líflegar samræður skiptir máli að nemendur sjái framan í hvern annan 

þegar þeir ræða saman (Ingvar Sigurgeirrson, 2013, bls. 39, Ingvar Sigurgeirs-

son, 1998, bls. 49). Kennsluaðferðir og notkun þeirra er alfarið í höndum 

kennara, þær eru þau tæki sem kennarar nota til að skipuleggja kennslu sína. 
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Það er því á ábyrgð kennara að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir sem reyna 

á margskonar hugsun og virkni nemenda. 

4.4 Samantekt 

Lýðræði í skólastarfi felst í að nemendur læri um lýðræði í lýðræði eins og 

segir í Aðalnámskrá 2011. Að nemendur læri um lýðræði með því að fá að 

taka þátt í ákvörðunum sem varða nám þeirra, hafi val um námsleiðir og verk-

efni og séu hvattir til gagnrýni  á viðfangsefni og þjálfist  í að setja slíka 

gagnrýni fram. Lýðræði felst í þátttöku almennings í ákvörðunartökum, því er 

hægt að túlka að lýðræði í skólastarfi tengist þátttöku nemenda í námi sínu. 

Líkt og greint er frá hér framar er þátttökulýðræði það form lýðræðis sem 

ákjósanlegt er að nota til þess að nemendur upplifi lýðræði. Það krefst þess 

að kennsluaðferðir miði að því að efla virka þátttöku nemenda, þar sem þeir 

hafi meira um nám sitt að segja, og reyni á flóknari hugsun. Rannsókn á 

notkun kennsluaðferða leiðir aftur á móti í ljós að þær kennsluaðferðir sem 

eru vel til þess fallnar að reyna sérstaklega á hugsun og virkni eru sjaldnar 

notaðar og fer að jafnaði minnkandi eftir því sem nemendur verða eldri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að kennarar noti ekki kennslu-

aðferðir í samræmi við Aðalnámskrá 2006 nema í litlum mæli og í ljósi þess 

að í Aðalnámskrá 2011 er lögð meiri áhersla á lýðræði og gagnrýna hugsun 

en í þeirri fyrri, ættu áherslur á nemendamiðaðar kennsluaðferðir að vera 

jafnvel enn meiri nú í dag. Af niðurstöðunum að dæma er hægt að draga þá 

ályktun að samvinna og teymisvinna kennara sé líklegri til þess að leiða af sér 

nemendamiðaðri kennslu. Samvinna er algengari á yngsta stigi en á 

unglingastigi og það skýrir líklega að þar eru nemendamiðaðar 

kennsluaðferðir meira notaðar. Getur verið að kennsluhættir bekkjar-

kennsluskóla séu ekki í samræmi við ákvæði Aðalnámskrár? Þessu er vert að 

velta fyrir sér. Í næsta kafla verður fjallað um kennsluaðferðir í samfélags-

greinum. 
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5 Hugsun, nám og kennsla 

Kennsluaðferðir sem geta stuðlað að aukinni hæfni í samfélags-

greinum eru meðal annars umræðu- og spurnaraðferðir sem 

þjálfa samræðu og gagnrýna hugsun. Efling gagnrýninnar 

hugsunar á sér stað í samræðu. Hún er vettvangur þar sem nem-

endum gefst tækifæri til að fjalla um, hugleiða og ræða sín á 

milli, við kennarann, um ákveðna þætti námsefnisins á mark-

vissan, krefjandi og skapandi hátt (Aðalnámskrá, 2013, bls. 203). 

Kennsluaðferðir hafa það hlutverk að styðja nemendur í námi sínu og eru í 

raun skipulag kennslu sem miðar að því að nemendur læri það sem stefnt er 

að (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12). Allar kennsluaðferðir hafa eitthvað til 

síns ágætis en eru í eðli sínu ólíkar og hafa mismunandi markmið. Í þessum 

kafla verður vikið að þeim kennsluaðferðum sem hafa meðal annars það að 

markmiði að efla gagnrýna hugsun nemenda og hvetja til lýðræðislegrar 

þátttöku. 

5.1 Kennsluaðferðir í samfélagsgreinum 

Páll Skúlason (1987) segir að kennsla í gagnrýninni hugsun felist fyrst fremst 

í því að fá nemendur til að velta fyrir sér forsendum skoðana, hvernig 

upplýsingar séu fengnar, hvaðan þær komi og hvers vegna fólk trúi því sem 

það trúir eða öllu heldur að þeir temji sér viljann til þess að fást við slíka 

rannsókn (bls. 69). Segir hann að það að kenna gagnrýna hugsun felist í því 

að kenna fólki ákveðin vinnubrögð, að fólk temji sér vilja til þess að meðtaka 

ekki hvers kyns upplýsingar án þess að rannsaka uppsprettu þeirra og for-

sendur (bls. 72). Af þessu má draga þá ályktun að til þess að efla og reyna á 

gagnrýna hugsun þarf að velta fyrir sér uppruna og forsendum og að vega og 

meta upplýsingar og rannsaka gildi þeirra. Verkefni og kennsluaðferðir verða 

því að vera þannig að nemendur geti með einhverju móti tekið afstöðu, 

fengist við viðfangsefni sem á sér margar hliðar með möguleikum á ólíkum 

niðurstöðum. Hafþór Guðjónsson (2010) segir að kennsluaðferðir sem reyna 

á vitsmunalegan þroska barna skipi lægri sess en aðferðir sem lúta að því að 

miðla þekkingu sem felur gjarnan í sér yfirferð ákveðins námsefnis og það, 

eins og hann segir sjálfur, geri nemendur að ílátum fyrir það sem vitað er. 

Segir hann að menntunarhlutverk skólanna eigi ekki að felast í því að muna 

staðreyndir heldur að efla nemendur og þeir læri að beita þeirri þekkingu sem 
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þeir öðlast til góðra verka, hvort sem er til samfélags, vinnu, einkalífs eða 

frekara náms. Þá heldur hann því fram að fyrri þekking varðveitist betur þegar 

nemendur noti hana til að hugsa með og efla skilning á heiminum, í stað þess 

að þeir keppist við að leggja hana á minnið og líti á hana einungis sem 

námsefnis til prófs. Af þessu má ráða að kennsluaðferðir sem eru nemenda-

miðaðar koma til móts þetta atriði sem Hafþór nefnir, þ.e. að nemendur fái 

að hafa áhrif á námsferlið og öðlast skilning með persónulegu mati í samspili 

við hugmyndir, hluti, kennara og aðra nemendur (Schiro, 2008, bls. 6). Til eru 

ýmsar kennsluaðferðir sem samræmast þessum áherslum, líkt og samræður, 

rökræður og ýmis konar rannsóknarvinna og leitaraðferðir, en nánar verður 

vikið að þeim hér neðar. 

Í Aðalnámskránni 2013 segir að samfélagsgreinar örvi bæði skapandi og 

gagnrýna hugsun, hvetji nemendur til þess að rökstyðja mál sitt og vera 

samkvæmir sjálfum sér í skoðunum (bls. 196). Hlutverk samfélagsgreina er 

að auka skilning á undirstöðuþáttum daglegs lífs og þeim réttindum og skyld-

um sem fylgja því að búa í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá, 2013, bls. 196). 

Nemendur eiga að geta átt í innihaldsríkum samskiptum og geta skilið og velt 

fyrir sér hvað hafi áhrif á viðhorf þeirra til ýmissa mála. Í samfélagsgreina-

kaflanum eru lagðar fram tillögur að kennsluaðferðum sem henti vel til að 

komast til móts hæfniþætti greinarinnar. Þær eru eftirfarandi: 

 Umræðu- og spurnaraðferðir sem þjálfa gagnrýna hugsun. 

 Leitaraðferðir 

 Samþætting (söguaðferðin, þemanám og landnámsaðferðin) 

 Hópvinna 

Umræðu- og spurnarðaferðir, fela til dæmis í sér umræður, rökræður og 

markvissar samræður. Leitaraðferðir byggja á því að nemendur leysa verkefni 

með því að afla sér upplýsinga og vinna úr þeim með skipulegum hætti. Hóp-

vinna felur í sér samskipti nemenda við úrlausn verkefna. Hér á eftir verður 

kafað dýpra í einkenni þessara kennsluaðferða og varpað ljósi á hvernig megi 

nota þær.  

 Umræðu- og spurnaraðferðir  

Í Litrófi kennsluaðferðanna er umræðu- og spurnaraðferðum (e. inquiry, 

question strategies) gerð ágæt skil (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þar segir að 

þær byggi á því að kennari beiti aðferðum til að skapa umræður um tiltekin 

viðfangsefni (bls. 114). Markmið slíkra aðferða geta verið af ýmsum toga, eins 

og að efla áhuga, stuðla að skoðanaskiptum og rökræðum, velta fyrir sér 

margbreytileika hluta og vega þá og meta. Einnig getur um samanburð verið 
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að ræða, orsakasambönd og viðhorf í ýmsum álitamálum. Ingvar Sigurgeirs-

son segir að því megi halda fram að þjálfun í umræðum sé mikilvægur þáttur 

í lýðræðisuppeldi (bls. 114). Í Listinni að spyrja segir að góð umræða ein-

kennist af „virkri þátttöku, málefnalegri rökræðu, markvissri framvindu og 

góðum anda“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 9).  

5.1.1.1 Spurningar 

Spurningar skiptast í sinni einföldustu mynd í tvo flokka, opnar spurningar (e. 

open questions) og lokaðar spurningar (e. closed questions eða display 

questions) (Ingvar Sigurgeirsson, bls. 114). Notkun þeirra fer eftir markmiði 

kennslunnar hverju sinni. Lokaðar spurningar geta verið heppilegar þegar 

kannaðir eru ákveðnir þekkingarþættir eða einhvers konar upprifjun og hafa 

iðulega eitt rétt svar (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 14, 2012, bls. 114). 

Opnar spurningar hafa aftur á móti mörg ólík rétt svör. Góðar opnar spurn-

ingar geta vakið góðar umræður, þær krefjast rökhugsunar, þar sem þær eru 

gjarnan notaðar til þess að fá nemendur til að velta fyrir sér, bera saman og 

vega og meta ýmsa hluti og fyrirbæri (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 14). Ef 

markmið kennslu er að efla rökshugsun og virka hlustun nemenda er gott að 

nota opnar spurningur til að koma af stað krefjandi umræðum, skoðana-

skiptum og/eða rökræðum meðal nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 

16). Hafa ber þó í huga að ekki eru öll svör rétt og þau geta verið misgóð, en 

það á að vera nemendanna að meta það en ekki einungis kennarans. Ingvar 

bendir jafnframt á að mikilvægt sé að kennarinn gefi nemendum svigrúm til 

þess að velta spurningum og svörum fyrir sér, það auki líkur á þátttöku fleiri 

nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 39). Vel orðaðar opnar spurningar 

eru því góð kveikja að samræðum þegar kennari vill virkja hugsun og sam-

skipti nemenda. Hvernig orða eigi spurningar getur verið vandmeðfarið. 

Ingvar mælir með að orða spurningar með skýrum hætti, ekki hafa þær of 

langar og taka mið af nemendahópnum hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 39). Bent er á spurningalista byggðan á flokkunarkerfi Blooms í 

bókinni Listin að spyrja sem er ætlaður til að hjálpa kennurum að orða spurn-

ingar sem reyna á ólíka þætti hugsunar og þekkingar. Flokkunarkerfi Blooms 

segir til um hvernig þekking þróast og þroskast. Það skiptist í sex flokka, 

minni, skilning, beiting, greining, nýmyndun og mat. Þessi flokkar mynda 

ákveðið stigveldi þar sem þekking er undirstaðan og svo bætist við hana með 

hverju þrepi, þ.e.a.s skilningur krefst þekkingar, beiting krefst skilnings og svo 

koll af kolli (Bloom, (1971). Á mynd 5 má sjá dæmi um flokkun spurninga með 

hliðsjón af flokkunarkerfi Blooms. 
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Gerð spurningar Nemandinn Dæmi 

Minni 

(Knowledge) 

 

Rifjar upp staðreyndir, 
hugtök, skligreiningar 
eða reglur 

1. Hver? 
2. Hvað? 
3. Hvar? 
4. Hvenær? 
5. Hvers vegna? 
6. Skýrðu.... (orðið samgöngutæki) 

Skilningur  

(Comprehension) 

Lýsir 

Ber saman 

Þýðir 

1. Lýstu... (því sem við sáum í 
vettvangferðinni) 

2. Hver eru aðalatriðin...? 
3. Hvað er líkt með og hvað er ólíkt 

með...? 
4. Hvaða samheiti á orðið...? 

Beiting 

(Application) 

Beitir reglum og 
aðferðum við vandamál 
sem eiga sér ákveðna 
lausn 

1. Ef.. (Stína á 90 kr.) hve... (margar 
blöðrur sem kosta 30 kr. getur hún 
keypt)? 

2. Hver er... (hnattstaða Reykjavíkur)? 
3. Flokkaðu... (t.d. ljóð) eftir ... (t.d. 

bragarhætti) 

Greining 

(Analysis) 

Setur fram tilgátur 

 

Athugar orsakir og 
afleiðingar 

 

Finnur upplýsingar sem 
styðja ákveðna 
niðurstöðu 

1. Hvers vegna... (fluttist fólki 
búferlum)? 

2. Nú höfum við athugað þetta efni – 
hvað getum við ályktað með hliðsjón 
af því um...? 

3. Hvað segir þetta okkur um... 
(viðhorfa landnámsmanna)? 

4. Hvað getur þú nefnt sem styður...? 
5. Að hvaða leyti er þessi 

röksemdarfærsla byggð á veikum 
grunni? 

Nýmyndun 

(Synthesis 

Setur fram eigin 
hugmyndir um lausn á 
vandamáli 

Setur fram tilgátur um 
hvað gæti gerst ef... 

1. Getur þú fundið nafn á þessa ritgerð? 
2. Hvernig væri hægt að leysa þetta... 

(vandamál)? 
3. Hvernig má bæta... (tilraunina, 

aðstæðurnar)? 
4. Hvað gæti gerst ef...? 

Mat 

(Evaluation)  

Kannar og metur gæði 
og gildi hugmynda 

Skoðar lausnir á 
vandamálum frá 
ýmsum hliðum og vegur 
og metur ólík sjónarmið 

1. Ertu á sama máli og ... ? Hvers 
vegna? 

2. Er þetta besta lausnin? Hvers vegna? 
3. Er þetta réttmætt? Hvers vegna? 
4. Hver er þín skoðun? 
5. Væri þetta betra ef...? Hvers vegna? 
6. Hvað finnst þér um? Hvers vegna? 

Mynd 5. Dæmi um flokkun spurninga með hliðsjón af flokkunarkerfi Blooms. 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 22). 
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Þessa mynd er gott að styðjast við og hafa til hliðsjónar þegar maður vill 

nota fjölbreyttar spurningar í kennslu sinni sem hafi ólík markmið. Fyrstu þrír 

flokkarnir gagnast þegar reyna þarf á minnisatriði og kanna þekkingu. Síðustu 

þrír flokkarnir henta einkar vel til þess að efla gagnrýna hugsun hjá nem-

endum, hvort sem er í umræðum eða annars konar spurnaraðferðum. Þar 

sem þær fela í sér rannsókn og leit að rökstuddum skoðunum og hug-

myndum. Einnig ber að nefna að spurningar eru ekki endilega alltaf í höndum 

kennarans heldur er hægt að láta nemendur um að spyrja spurninga og þjálfa 

þá um leið í að spyrja opinna og krefjandi spurninga. 

5.1.1.2 Stýrð umræða 

Stýrð umræða, stundum nefnd samræðuaðferð (e. guided discussion), bein-

ist að því að nota spurningar með markvissum hætti til að kalla fram um-

ræður sem reyna á skilning nemenda á ákveðnu viðfangsefni (Ingvar Sigur-

geirsson, 2013, bls. 115). Umræðurnar einkennast af því að dregin eru fram 

ólík rök, varpað ljósi á ýmsar hugmyndir og nemendur draga sínar eigin 

ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 24). Ferlið er jafnan skipt upp í fjóra 

áfanga sem fylgt er eftir eins og sjá má hér: 

1. Upphaf (e. entry). Byrjað er á því að vekja athygli og áhuga nemenda 
á viðfangsefninu, yfirleitt með einhvers konar kveikju, líkt og spurn-
ingu, mynd, tilvitnun, frétt, gátu eða eitthverju því um líku. Kennarinn 
gerir jafnframt grein fyrir markmiðum og mikilvægi umræðunnar og 
tengslum hennar við önnur viðfangsefni. 

2. Útskýring (e. clarification). Gerð skýr grein fyrir þeim reglum sem 
kennari og nemendur með honum kjósa að einkenni umræðuna, t.d. 
að hlusta vel á hver aðra, grípa ekki fram í og leggja sig fram við að 
skapa gott og óþvingað andrúmsloft. Ef nemendur eru vanir umræð-
um þarf ekki að verja miklu tíma í þennan þátt. Hér gefst einnig tæki-
færi til að ganga úr skugga um að nemendur hafi skilning á þeim hug-
tökum sem verða til umfjöllunar og/eða benda á ýmis gögn, heimildir 
og ítarefni sem gæti gagnast þeim. 

3. Könnun (e. investigation). Þetta er aðalkafli umræðunnar. Kennari 
varpar fram spurningum með það að markmiði að vekja nemendur 
til umhugsunar og kalla fram virk skoðanaskipti. Hann biður nem-
endur að skýra mál sitt nánar og nefna dæmi, kanna önnur sjónar-
horn og bera saman, velta fyrir sér orsakasamböndum og tengja við-
fangsefni við önnur hugtök, hugmyndir eða málefni. Kennarinn leit-
ast við að virkja sem flesta en draga sjálfan sig markvisst í hlé frá um-
ræðum. Umræðutímann er svo hægt að brjóta upp með því skipta 
nemendum í smærri hópa. 

4.  Niðurlag (e. closure). Niðurstöður umræðunnar verða dregnar 
saman og bent á hvernig þær tengjast því sem þau hafi áður lært og 
því sem framundan sé. Þetta er mikilvægt í því skyni að sýna fram 
hvernig umræðan tengist námi þeirra og markmiðum þess (bls. 25).  
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Þessa aðferð er svo hægt að útfæra í samræmi við nemendahóp og við-

fangsefni hverju sinni. Hún getur líka verið liður í stærra verkefni. En hún 

gefur góða mynd af því hvernig markvissar umræður fara fram og hvert hlut-

verk kennarans sé í þeim efnum. 

5.1.1.3 Samræðan 

Samræða í formi rökræðu snýst um ákveðna afstöðu eða staðhæfingu (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Markmið hennar er rann-

sókn og leit að sannleika. Þeir sem taka þátt í rökræðu eru samverkamenn og 

temja sér gagnrýna aftsöðu til þess sem er sagt. Hún snýr ekki að því að sigra 

ákveðin sjónarmið heldur sýna fram á ólík sjónarmið. Hún er ekki persónuleg 

og ekki skiptir máli hver segir hvað heldur hvað er sagt. Það sem einkennir 

gott samræðusamfélag er umhyggja sem felst í virðingu fyrir sjálfum sér, 

öðrum og viðfangefninu, skapandi hugsun, samvinna og gagnrýnin hugsun 

sem felst í því að spyrja spurninga, biðja um útskýringar og rökstuðning (bls. 

52-54). 

Matthew Lipman (1998) segir að notkun samræðu (e. dialogue) þroski 

hugsun nemenda þegar þeir fást við flókin og torræð viðfangsefni. Aðferð 

Lipmans hefur verið kölluð samræðufélag (e. community of inquiry) sem á 

rætur að rekja til Sókratesar. Hún byggir á þeirri staðhæfingu að samfélag 

sem byggir á rökræðu, samvinnu og hlúir að gagnrýninni hugsun leiði af sér 

skynsamlegri röksemdir, skilning og betri dómgreind borgaranna. Samræðan 

í kennslustofunni felur í sér það sem Lipman kallar dreifða hugsun (e. dis-

tributed thinking). Hann heldur því fram að það að hafa heimspeki í skóla-

námskrám geti haft bein áhrif á lífsgæði í lýðræðissamfélagi þar sem hún leiði 

til flóknari hugsunar (e. higher-order thinking) meðal nemenda og hún verði 

til með dreifðri hugsun í kennslustofunni. Flóknari hugsun ein og sér eykur 

ekki lífsgæði heldur samverkun hennar og dreifðrar hugsunar og það einkenni 

fyrirmyndar lýðræðissamfélag. Nemendur skiptast þá á skoðunum og koma 

með gagnrök og það reynir einnig á virka hlustun. Það svipar til aðferða 

stýrðar umræðu. 

 Leitaraðferðir  

Leitaraðferðir (e. inquiry method) fela í sér að líkt er eftir vinnubrögðum vís-

indanna og snýr að raunverulegum rannsóknum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 157). Þær fela í sér skipulega þekkingarleit, upplýsingaöflun og úrvinnslu. 

Markmið þeirra er að virkja nemendur, fá þá til að velta fyrir sér hlutunum 

ásamt því að þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Páll Skúla-

son (1987) segir að í allri skipulagðri þekkingar- og skilningsleit sé gagnrýnin 

hugsun mikivæg, þar sé markmið hennar að endurskoða kenningar, aðferðir 
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og vinnubrögð í því skyni að leita betri lausna. Ingvar bendir á að aðrar 

kennsluaðferðir skarist á við leitaraðferðir, líkt og þrautlausnir, hópverkefni 

og sjálfstæð skapandi viðfangsefni (bls. 67).  Aðalnámskrá 2013 segir að 

leitaraðferðir henti vel til að veita nemendum þjálfun í vísindalegum vinnu-

brögðum og að tefla og vinna með upplýsingar á skipulegan hátt (bls. 204). 

Þegar leitaraðferðir eru notaðar er iðulega farið eftir fimm þrepum hins svo 

kallað leitaraðferðalíkans (bls. 157). 

 

Mynd 6. Röð viðfangsefna í leitarnámi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 157). 

Byrjað er á því að kynna viðfangsefnið og það sem á að rannsaka eða at-

huga (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 159). En þau geta verið af ólíkum toga 

og ýmist frá kennaranum eða nemendunum komin. Hlutverk kennarans felst 

í því að gera grein fyrir markmiðum verkefnisins, reifa viðfangsefnið, greina 

svo frá hvernig það tengist fyrri reynslu nemenda og daglegu lífi og með það 

fyrir augum að gera námið merkingarbært. Þegar viðfangsefni er kynnt 

hentar vel að nota góðar opnar spurningar til að vekja áhuga nemenda. Í 

leitarnámi eru viðfangsefni iðulega byggð á fleiri en einni námsgrein, því oft 

er um samþætt verkefni að ræða. Nánar er fjallað um samþættingu hér aftar. 

Næsta skref felst í því að leggja fram tilgátu eða hugmyndir, tillögur um 

mögulegar lausnir á viðfangsefni. Þar er hlutverk kennarans fólgið í því að 

virkja nemendur og fá þá til að setja fram hugmyndir eða skýringar og vera 

þeim innan handar við að afmarka tilgátur. Viðfangsefnið er afmarkað með 

markvissari hætti.  
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Þriðja skrefið er svo upplýsingaöflun og heimildakönnun, sem felst í því að 

finna þær upplýsingar sem gagnast til að rannsaka og meta tilgáturnar. Hlut-

verk kennarans á þessu stigi er að aðstoða nemendur við að leita, velja og 

meta heimildir. Kennarinn er til leiðsagnar um hvernig meta eigi heimildir og 

gildi þeirra, t.d. hvort um frumheimildir eða annars flokks heimildir, greina 

mun á skoðunum, staðreyndum, og upplýsingum og áróðri og hver sé mun-

urinn. 

Í fjórða skrefinu fer fram greining á heimildum og hvort þær dugi til þess 

að svara þeim tilgátum sem nemendur höfðu sett fram. Kennarinn aðstoðar 

þá við hafa yfirsýn yfir gögnin sem þau eru að vinna með og leiðbeinir þeim í 

greiningu og mati á upplýsingunum. Til stuðnings er gott að nota yfirlitstöflu 

eins og á mynd 7.  

Mynd 7. Dæmi um yfirlitsstöflu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 161) 

Að lokum eru ályktanir dregnar og niðurstöður metnar. Kennarinn hvetur 

nemendur til þess að draga eigin ályktanir og velta fyrir sér niðurstöðunum, 

hvort upplýsningarnar hafi verið fullnægjandi til þess að svara tilgátunni, 

hvers vegna eða hvers vegna ekki og hvort það séu jafnvel fleiri hliðar sem 

þurfi að kanna til þess að svara spurningunum. Síðan eru niðurstöðurnar 

tengdar við það efni sem verið að læra um (bls. 161). Leitaraðferðarlíkanið er 

hægt að nota á öllum aldursstigum og aðlaga og útfæra á ýmsa vegu. Nem-

endur geta ýmist unnið verkefni saman, einir og sér eða hvoru tveggja. Jafn-

framt er hægt að styðjast við líkanið í samræðuaðferðinni þar spurningar og 

svör eru metin og rökrædd. 

5.1.2.1 Efnis- og heimildakönnun  

Kennsluaðferðin efnis- og heimildakönnun (e. project work, individualized 

inquiry investigation) felst í því að nemandi leitar og aflar upplýsinga um 

tiltekið viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í Aðalnámskrá 2013 segir 

að vinna með heimildir sé stór hluti af kennslu samfélagsgreina. Því sé mikil-

vægt að leggja áherslu á upplýsingalæsi úr fjölbreyttum heimildum og að 

nemendur þjálfist í að meta gildi og áreiðanleika þeirra á gagnrýnin hátt (bls. 

Atriði sem styðja 

tilgátuna 

Atriði sem veikja 

tilgátuna 

Atriði sem ekki virðast 

skipta máli 
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204). Viðfangsefnið getur bæði falið í sér sértækt efni úr tiltekinni námsgrein 

eða efni sem tengist þvert á námsgreinar. Verkefni af þessu tagi eru mis-

munandi stór í sniðum og geta farið úr því að taka örfáar kennslustundir yfir 

í spanna heila önn. Þegar verkefnin eru stór skiptir miklu að nemandi afmarki 

efni sitt vel og skipulega. Viðfangsefnið ræðst af því hvað er til umfjöllunar 

hverju sinni en getur líka verið persónulegt val nemenda. Þau geta tengst 

samfélags- og umhverfismálum eða afmarkaðri efnum, t.d. eldfjöllum, verð-

könnunum eða merkum atburðum. Nemendur leita svo upplýsinga í ýmsum 

heimildum, t.d. handbókum, fræðiritum, með viðtölum og í vettvangs-

athugunum. Kostir við að vinna svona verkefni er að nemendur fá þjálfun í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun og að rýna í og velta fyrir sér 

heimildum, líkt og kveður á um í Aðalnámskrá. Einnig fá þeir æfingu í að setja 

fram og kynna upplýsingar og niðurstöður á fjölbreytta vegu. Verkefni af 

þessu tagi henta einnig vel til þess að mæta áhugasviði nemenda (bls. 167-

169). Þótt enskt heiti kennsluaðferðarinnar gefi til kynna að þessi aðferð geti 

verið einstaklingsvinna að þá er ekkert sem kemur í veg fyrir að útfæra hana 

fyrir para- eða hópavinnu. 

5.1.2.2 Lausnaleitarnám 

Lausnarleitarnám (e. problem-based learning) hefur verið notað víða þar sem 

það stuðlar að því að efla gagnrýna hugsun, færni til að greina og leysa flókin 

raunveruleg vandamál, færni í að finna meta og nota upplýsingar, getu til að 

vinna saman í hópum, færni til að miðla efni munnlega og skriflega (Levin, 

2001, bls. 2). Kennsluaðferðin byggir á ákveðnu ferli (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). Í byrjun er undirbúningur fyrir vinnuna sem framundan er og við-

fangsefni kynnt fyrir nemendum. Verkefni af þessu tagi fela í sér ráðgátu eða 

vanda sem nemendur vinna saman til að finna lausn á. Þá er farið yfir stöðu 

þekkingar á viðfangsefninu þar sem nemendur glöggva sig á hvað þeir viti um 

viðfangsefnið og hvað þeir þurfi að vita meira til þess að geta leyst ráðgátuna. 

Þegar það liggur fyrir reyna nemendur að átta sig á hvernig sé hægt að finna 

úrlausn og leggja fram tilgátur. Nemendur leita svo heimilda á ýmsum stöð-

um, allt eftir eðli verkefnisins og nota þær til að svara tilgátum sínum. Hug-

myndir eru svo settar fram og nemendur bera saman bækur sínar og velta 

fyrir sér og meta niðurstöður hverra annarra. Síðan eru niðurstöður kynntar 

og ræddar (bls. 174-175). 

5.1.2.3 Þrautalausnir 

Kennsluaðferðin þrautalausnir (e. problem-solving) hafa það að markmiði að 

efla rökhugsun nemenda og þjálfa þá í að leysa ýmisverkefni með mark-

vissum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 139). Fái nemendur þjálfun í 
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þrautalausnum nýtist það þeim einnig í daglegu lífi, þar sem þeir verða færari 

í að leysa þau mál sem upp kunna að koma í lífi þeirra, uppá eigin spýtur. 

Einnig leiðir það til þess að nemendur temji sér fremur að hugsa í lausnum í 

stað þess að gefast upp þegar á móti blæs. Ingvar segir jafnframt að fáar að-

ferðir henti betur til að þjálfa nemendur í gagnrýninni hugsun (bls. 140). En 

gildi þessarar kennsluaðferðar ræðst þó að stórum hluta af því hvernig þraut 

er lögð fyrir hverju sinni og er þá kynningin sem hefur mest að segja. Þegar 

þrautalausnir eru notaðar er byrjað á því að útskýra þrautina og gefa nem-

endum svo ráðrúm til þess að spreyta sig á henni einir. Síðan bera nemendur 

saman lausnir sínar í litlum hópum og fá tíma til að vinna sameiginlega að 

lausn innan hvers hóps. Því næst greina nemendur frá niðurstöðum sínum og 

úrlausnum, sem eru t.d. skráðar upp á töflu og bornar saman (bls. 144). Hægt 

er að styðjast við þetta ferli og útfæra eftir þrautum og nemendahópi hverju 

sinni. Bæði kennarinn og nemendur geta lagt fram hugmyndir að þrautum. 

Ef-aðferðin er ein af þeim aðferðum sem eru í flokki þrautalausna og 

þjálfar líka rökhugsun. Hún byggir á þekkingu og skilningi á viðfangsefninu 

hverju sinni. Hún fæst við orsakatengsl fyrirbæra, svo sem „hvað gerist ef 

meðalhitastig myndi hækka um tvær gráður?“. Hún býður jafnvel upp á að 

keðjuverkun atburða sé rakin. Til dæmis: Hærra hitastig myndi valda bráðnun 

jökla sem myndi leiða til hækkunar sjávarmáls, sem myndi leiða til flóðs, sem 

leiddi til þess að fólk myndi þurfa að flytjast búferlum í stórum stíl o.s.frv. 

(Ingvar Sigurgeirsson, bls. 146-147). Þessa aðferð er hægt nota í alls kyns 

verkefnum og gæti einnig hentað vel sem kveikja að verkefni. 

  Samþætting námsgreina/ heildstætt nám 

Í 25. gr. grunnskólalaga 91/2008 og í Aðalnámskrá 2011 segir að gæta skuli 

þessi að námið verði sem heildstæðast, en grunnskólum sé það í sjálfsvald 

sett að ákveða hvort námsgreinar og námssvið séu kennd aðgreind eða sam-

þætt. Mælst er þó til þess að leggja áherslu á samþættingu námsgreina, þar 

sem verkefni í samfélaginu eru jafnan samofin mörgum þáttum en ekki brota-

kennd. Verkefni sem tengjast mörgum námsgreinum geri námið merkingar-

bærara fyrir nemendur og varpar ljósi á samhengi fræðigreina (bls. 51). Í 

Aðalnámskrá árið 1976 var einnig lögð áhersla á samþættingu þar sem lagt 

var til að „hin skörpu skil milli námsgreina“ líkt og tíðkast höfðu, yrðu lögð 

niður, einkum þegar um skyldar greinar væri að ræða (bls. 22). Þar var bent 

á að með því að nota vel skipulögð samþætt verkefni myndi tíminn nýtast 

betur, viðfangsefninu yrði gerð fyllri skil og það gæti leitt til þess að náms-

greinarnar myndu fá aukið gildi hugum nemenda. „Samþætting í skólastarf-

inu getur, ef vel er á haldið, aukið nemendum yfirsýn og auðveldað þeim að 
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móta lífsviðhorf sín á röklegum grunni úr þeim fjölþættu og sundurleitu áhrif-

um sem umhverfi mannsins býr yfir“ (Aðalnámskrá, 1976, bls. 22). Í Aðal-

námskrá 2011 segir að samþætt nám dýpki þekkingu nemenda á ákveðnu 

viðfangsefni sem auki skilning á hugtökum vísinda, lista og þjóðlífs (bls. 135). 

Í samfélagsgreinakafla er bent á að samþætting henti vel í hópvinnu þar sem 

fengist er við samanburð á atburðum, tímabilum, hugmyndum eða aðferðum 

(Aðalnámskrá, 2013, bls. 204). 

Samþættingu er hægt að framkvæma á ólíka vegu, en í bókinni Planning 

Integrated Curriculum- The Call to Adventure, eftir Susan Drake (1993) eru 

þrjár mismunandi leiðir tilgreindar um hvernig hægt sé að fá fást við sam-

þættingu námsgreina. Í fyrsta lagi er hægt að skoða viðfangsefni í gegnum 

ákveðna námsgrein og tengja það svo við ólíkar námsgreinar (e. multi-

disciplinary approach). Þessi nálgun er oft notuð þegar tengja á saman tvær 

til þrjár námsgreinar (bls. 35). Hún felst í því að svara hvað sé mikilvægt að 

læra innan ákveðinna námgreina þekking og færni úr hverri námsgrein eru 

sett fram til að tengja hana við hinar námsgreinarnar (bls. 36). Í öðru lagi er 

nálgun sem horfir á ákveðna eiginleika þvert á námsgreinar. Hún hefur það 

að meginmarkmiði að nemendur læri að læra, læri að nýta sér færni í frekari 

þekkingarleit og minni áhersla er lögð á námsefnið (e. interdisciplinary 

approach) (bls. 38). Í þriðja lagi er svo sú nálgun sem gengur enn lengra og 

sýnir fram á takmarkalaus tengsl allra hluta við viðfangsefnið sem er til um-

fjöllunar (e. transdisciplinary approach). Markmið hennar er að nemendur 

læri að vera virkir borgarar framtíðarinnar og felur í sér færni eins og breyt-

ingarstjórnun, að fást við tvíræðni, þrautseigju og trú. Áhersla er lögð á að 

maður öðlist skilning og merkingu með því að fást við raunveruleg viðfangs-

efni (bls. 40-41). Eins og sést þá er misjafnt hversu langt er að hægt að ganga 

í samþættingu. Drake (1993, bls. 48- 49) nefnir aðferðir eins og efniskönnun 

(e. projects), lausnarleitarnám (e. problem-based learning) og nemandi sem 

rannsakandi (e. student as reseacher) sem henta vel til þess að vinna með 

samþætt verkefni. Það sem ofanefndar nálganir eiga sameiginlegt er að þær 

tengjast ákveðnu þema. 

Þemanám er að mörgu leyti líkt samþættum verkefnum en þá er um að 

ræða heildstætt viðfangsefni sem gefur nemendum tækifæri til að vera virkir 

þátttakendur í undirbúningi og mótun viðfangsefnanna, þar sem viðfangsefni 

er gjarnan skoðað frá mörgum hliðum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 8-9). Við-

fangsefni í þemaverkefnum geta ýmist verið innan tiltekinnar námsgreinar, 

eða byggt á samþættingu ólíkra námsgreina eða út frá þema sem tengist ekki 

námsgreinum með beinum hætti (bls. 13). Þemaverkefni geta gefið nem-

endum meira svigrúm og frelsi við val á viðfangsefni og getur verið á þeirra 

áhugasviði. Þemanám býður upp á aukna fjölbreytni í kennsluaðferðum og 
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því meiri líkur að hægt verði að mæta námsþörfum hvers og eins (bls. 10). 

Algengt er að hefja þemanám á kveikju sem felst í því að spyrja nemendur 

hvað þeim detti í hug þegar þeir heyri eitthvað tiltekið orð, biðja þá um að 

nefna allt sem þeim detti hug og skráð það á töflu. Síðan eru orðin skoðuð og 

þau flokkuð eftir því hvaða atriði eiga saman (bls. 14). Flokkunum er gefið 

nafn og þeir mynda umgjörð um verkefnið. Þessi vinna getur líka komið í 

kjölfar annarrar kveikju, líkt og vettvangsferðar sem unnið er áfram með. 

Stundum þarf að endurflokka, eða þangað til að bæði kennarar og nemendur 

eru sáttir með útkomuna. Öll fyrirmæli þurfa að vera skýr og í samræmi við 

markmið sem lagt er upp með í byrjun (bls. 39-40). Nemendur vinna svo 

fjölbreytt verkefni í tengslum viðfangsefnið. Í lok verkefnavinnunar geta nem-

endur haft frjálsar hendur með hvernig þeir kynna niðurstöður sínar og af-

rakstur vinnunnar. Það getur verið ýmist í formi leikþáttar, myndbrots, kynn-

ingar eða veggspjalda (bls 47-48).  

Hópvinna: Í Aðalnámskrá 2013 segir að hópvinna geti leitt af sér sam-

ræður, tjáningu og dýpri skilning á eigin viðhorfum og skoðunum sem og 

annarra. Markmið samræðnanna geta verið að fá nemendur til þess að deila 

skoðunum, rökræða og velta fyrir sér margbreytileika ýmissa viðfangsefna og 

taka tillit til annarra (bls. 203). Jafnframt segir þar að mikilvægt sé að nem-

endum gefist færi á að ræða um það sem þeir eru að fást við og vinni saman 

að lausnum verkefna (bls. 204). Hópvinnu er hægt að samþætta inn í allar 

framangreindar kennsluaðferðir Þar sem gagnrýnin hugsun felst í rökræðu og 

myndun rökstuddra skoðana að þá er hópvinna að mínu áliti mikilvægt mark-

mið í þeirri þjálfun. 

5.2 Samantekt 

Kennsluaðferðir eru þau verkfæri sem kennari hefur til að skipuleggja kennslu 

sína. Til eru fjöldi kennsluaðferða sem allar hafa ákveðin markmið. Þessar 

kennsluaðferðir sem ég hef fjallað um hafa það sammerkt að þær reyna á 

flóknari hugsun og virkni nemenda. En það eru einmitt þess konar kennslu-

aðferðir sem eru lítið notaðar af kennurum ef marka má nýjar rannsóknir á 

skólastarfi hérlendis. Virkar umræður, rannsóknir og samvinna eru lýsandi 

fyrir þessar kennsluaðferðir. Samþættingu námsgreina er hægt að útfæra 

þannig að viðfangsefnið reyni á gagnrýna hugsun nemenda. Sé nám og 

kennsla skipulögð með þessar kennsluaðferðir í huga má vænta meiri örvunar 

á flóknari hugsun nemenda og virkni þeirra í eigin námi og þar með mæta 

ákvæðum Aðalnámskrár. Í næsta kafla verður fjallað um sagnalíkanið sem 

felur í sér samþættingu námsgreina, umræðu- og spurnaraðferðir, leitar-

aðferðir og hópvinnu.  
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6 Sagnalíkanið (e. The Story Model) 

Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska 

sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka 

þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til að nýta sér styrkleika 

sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að 

kemur. [...] Hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, hæfni til 

samstarfs við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar og sjálfstæðis, 

frumkvæðis og skapandi hugsunar eru meðal þeirra þátta sem 

leggja grunn að heildstæðri almennri menntun alla ævi (Aðal-

námskrá 2011, bls 86-87). 

Sagnalíkanið er safn kennsluaðferða, eða líkan sem skipuleggja má kennsluna 

inn í, sem þróað var í samstarfi þriggja kvenna og þriggja karla og byggir það 

á hugmyndum um heildstætt nám (e. holistic learning). Susan Drake (2008) 

var í fararbroddi þeirra sem mótuðu og þróuðu þetta líkan og gaf hún í kjöl-

farið út bókina Developing an Integrated Curriculum Using The Story Model 

(2008). Umfjöllunin um sagnalíkanið hér byggir á þessari bók. Í stuttu máli 

felur þetta líkan í sér rannsókn, rökhugsun, sjálfsskoðun, gildismat og breyt-

ingar. Það tengist bæði gagnrýninni og skapandi hugsun nemenda og byggir 

um leið á lýðræðislegum kennsluaðferðum. Það fellur því vel að ríkjandi 

menntastefnu. Sagnalíkanið byggir á því að nota frásagnir (e. storytelling). 

Með því að nota sögur er hægt að sjá hvernig öll þekking tengist. Það byggir 

á heildstæðri sýn sem grundvallast ekki á einstökum námsgreinum (e. 

transdisciplinary approach), heldur er gengið út frá tilteknu viðfangsefni og 

áhersla lögð á að tengja saman upplýsingar (bls. 5). Vakin er athygli á ákveðnu 

málefni líðandi stundar og nemendur rannsaka sögu þess (Anna Jeppesen og 

Lilja M. Jónsdóttir, 1998). Sögur einkennast iðulega af því að þær skiptast í 

fortíð, nútíð og framtíð. Í upphafi er nútíðin skoðuð, út frá henni er litið til 

baka til að túlka fortíðina og svo er væntanleg framtíð skoðuð út frá sögunni 

í dag. Nemendur vinna svo saman að því að skapa nýja framtíð. Nemendum 

getur oft reynst skilin á milli fortíðar, nútíðar og framtíðar vera óljós og geta 

átt erfitt með að greina um hvaða tíma er fjallað hverju sinni (Lilja M. 

Jónsdóttir, kennsluleiðbeiningar). Til dæmis gætu þeir litið svo á að það nei-

kvæða í sögunni tilheyri fortíð en það jákvæða framtíð. Því er mikilvægt að 

nemendur átti sig á tímahugtakinu sem fyrst. Einnig getur verið mikilvægt að 



 

62 

„frysta“ tímann til að ganga úr skugga um að nemendur öðlist sameiginlegan 

skilning á hvað tilheyri fortíð og hvers vænta má af framtíð.  

 

Mynd 8. Sagnalíkanið (lauslega þýtt af Lilju M. Jónsdóttur). 

Sagan í dag tengist óvissuástandi eða vanda sem þarf að finna lausn á. 

Gamla sagan er fundin eða könnuð til að komast til botns í hvers vegna þetta 

óvissuástand ríkir, þar sem vandinn er krufinn til mergjar. Gildi gömlu 

sögunnar eru athuguð og borin saman við gildi sögunnar í dag svo nemendur 

átti sig á hvers vegna þetta ástand ríkir, þ.e. þeir þurfa að skilja að ekki líti allir 

á tiltekið ástand sem vanda sem þurfi að leysa. Það sem tekur við er að nem-

endur reyna að finna út hvað gerist ef allt fer á versta veg, þ.e. hvernig svart-

sýna sagan verður, og hins vegar hvernig bjartsýna sagan verður ef þeir sem 

berjast fyrir ákveðinni lausn fá allt sitt fram. Nýja sagan felst svo í því að sam-

eina það sem raunsætt er að náist fram í bjartsýnu sögunni og það sem nauð-

synlegt er að halda í úr svartsýnu sögunni. Mikilvægt er að nemendur séu 

ávallt meðvitaðir um að um raunverulegt málefni er að ræða sem þarfnast 

lausnar. Að lokum skrifa nemendur sína persónulegu sögu um hvað þeir geti 

gert til þess að þessi nýja saga verði að veruleika, þeir velta fyrir sér málefninu 

með hliðsjón af öllum þeim upplýsingum sem hefur verið aflað og reyna að 

sjá fyrir sér hvað þeir geti lagt af mörkum svo nýja sagan nái fram að ganga 

(Drake, 2008, bls. 12-14). 
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Lilja M. Jónsdóttir hefur unnið með þetta líkan og hefur sett upp vinnu-

áætlun sem hægt er að styðjast við þegar svona verkefni er skipulagt (Lilja M. 

Jónsdóttir, óbirt gögn):   

1. Málefni valið 
2. Hugstormun. Hvað dettur ykkur í hug þegar ég nefni (málefni)?... 

Hvað langar ykkur til að vita um (málefni)? 
3. Atriði úr hugstormun eru flokkuð á eftirfarandi hátt: Málefni er sett í 

miðju, umhverfis það eru hugtökin stjórnmál, landslög, umhverfis-
mál, tæknimál, alheimsviðhorf, fjölmiðlar, þjóðfélagsmál, og fjármál. 
Allar hugmyndirnar sem komu frá nemendum í hugstormun eru skrif-
aðar undir viðkomandi hugtök – það má alltaf bæta við. 

4. Spyrja nemendur – Hvar er hægt að leita upplýsinga? Skrá hugmyndir 
þeirra. 

5. Nemendur hefja rannsókn. 
a. Kanna hver vandinn er í sambandi við þetta óvissu- eða 

breytingarástand og hver sé staða þess í dag. Sagan í dag, 
nútíð (e. present story). 

b. Kanna sögu þessa málefnis (álitamál og deilumál), með því 
að athuga upphaf þess máls. Gamla sagan, fortíðin (e. the old 
story). 

i. Spyrja – hvað, hvenær, hvers vegna, hvað ef... spurn-
inga. Hvað langar mig að vita? Hvað finnst mér 
mikilvægt? Að hvaða leyti er málefnið mikilvægt fyrir 
mig? Hvað er hægt að gera? 

ii. Kennari býr til verkefni út frá hugmyndum sem komu 
fram í hugstormuninni og semur skrifleg fyrirmæli. 
Gera einstaklings-, tvenndar- og hópverkefni. 

iii. Tilvalið að láta nemendur halda leiðarbók (og búa 
hana til sjálf). 

6. Miklu máli skiptir að nemendur finni fyrir bæði jákvæðum og 
neikvæðum viðhorfum til málefnisins, eins og það er í dag, athuga 
hvað ljósu og leyndu gildi liggja að baki. Hvað er jákvætt við málið, 
t.d. atvinnuskapandi og hvað neikvætt, t.d. mengandi. 

7. Nemendur velta framtíðinni fyrir sér með því að: 
a. Huga að því hvað gæti gerst ef við höldum áfram á sömu 

braut (svartsýna sagan, e. the projected story) 
b. Huga að því hver draumasýnin sé samkvæmt hugmyndum 

ýmissa samtaka sem vinna að mannréttinda-, mennta- og 
umhverfismálum, framtíðarsinna, jafnréttissinna o.þ.h. 
(bjartsýna sagan, e. the ideal story) 

8. Að þessu loknu er framtíðarsýn búin til með því að sameina það sem 
telja má raunsætt í bjartsýnu sögunni og því sem er nauðsynlegt að 
halda í úr þeirri svartsýnu.  

9. Að lokum þarf hver og einn nemandi að útbúa áætlun um það hvað 
hann geti lagt til málanna þannig að framtíðarsýnin, (e. the new 
story), nái fram að ganga. 
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10. Láta nemendur skila niðurstöðum sínum á fjölbreyttan hátt. 

Þessa áætlun gefur yfirsýn yfir vinnuferlið að baki líkaninu. Það er svo 

hægt að heimfæra og aðlaga eftir nemendahópum hverju sinni. Hér að neðan 

er sett fram tillaga að málefni sem byggir á líkaninu og hvernig sé hægt að 

vinna með það.  

6.1  Kennsluáætlun 

Hér er dæmi um kennsluáætlun sem er skipulögð út frá sagnalíkaninu. Við-

fangsefnið tengist málefni líðandi stundar. Þemað sem unnið er út frá eru 

tölvur og snjalltæki. Tölvur snerta líf allra barna og unglinga á einhvern hátt. 

Tölvur og ýmis snjalltæki eru til nánast á hverju heimili. Tölvunotkun barna 

fer vaxandi og notkun snjalltækja er í algleymingi. Neteinelti og neikvæð og 

meiðandi samskipti í netheimum er vaxandi vandamál, ásamt óhóflegri tölvu-

notkun. Þetta efni varð fyrir valinu því mér finnst mikilvægt að þetta efni sé 

rætt í skólunum til þess að þeir leggi sitt af mörkum í að bæta samskipti á 

vefmiðlum. Við uppsetningu þessarar kennsluáætlunar er stuðst við ofan-

greint ferli sem og þróunarverkefni Önnu Jeppesen og Lilju M. Jónsdóttur. 

Markmið: Meginmarkmið verkefnisins er að nemendur átti sig á að huga 

þurfi vel að öllu því sem þeir deila á netinu, verði meðvitaðir um þá ábyrgð 

sem því fylgir og átti sig á gildi jákvæðra og uppbyggjandi samskipta. 

Kennsluaðferðir: Einstaklings-, para-, og hópvinna; umræðu- og spurnar-

aðferðir; einn, fleiri, allir; sjálfstæð heimildavinna og efniskönnun; ef-að-

ferðin; leitaraðferðir. 

Kennslugögn: Leiðarbækur, tölvur, fréttir úr dagblöðum og vefsíðum. Með 

notkun leiðarbóka eru nemendur að þjálfa ritun og persónuleg skrif. Nem-

endur skrá þar persónulegar pælingar um viðfangsefnið, hvað þeir halda, skrá 

þar niðurstöður viðtala sem þeir taka og ýmsar hugleiðingar, eins og hvað 

þau hafi lært hvað þau geti gert í framtíðinni til að bæta ástandið. 

Námsmat: Leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat. Fylgst verður með 

hópum að störfum, rætt við nemendur reglulega og skráð niður. Niðurstöður 

metnar og flutningur þeirra, bæði af kennara og nemendum. Nemendur 

meta eigið framlag og hvað þeir töldu sig hafa lært af verkefninu. 

Tími: Ætla má að þessi vinna geti tekið allt að 10 vikur, allt eftir því hvernig 

framvindan verður og hvort kennt verði í samfelldum kennslustundum, t.d. 

2-3 samliggjandi kennslustundir hverju sinni. 

Aldur: Nemendur í 6.-10. bekk grunnskóla 

Kveikja: Byrjað er á hugstormun (e. brain-storming). Nemendur eru 

spurðir: Hvað dettur ykkur í hug þegar ég nefni orðið tölvur? Öll atriði skráð 
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á flettitöflu. Eftir nokkra stund spyr ég hvað þeim detti hug þegar ég nefni 

orðið snjalltæki og bæti þeim atriðum við. Öll atriði verða tekin saman og 

rædd. Orðið tölva og snjalltæki verða sett inn í hring á miðju töflunnar og í 

sameiningu leitumst við að flokka þau atriði sem nemendur nefna í eftir-

farandi flokka: Stjórnmál, landslög, umhverfismál, tæknimál, alheimsviðhorf, 

fjölmiðlar, þjóðfélagsmál, persónuleg mál og fjármál, sama atriðið getur 

tilheyrt fleiri en einum flokki. Þessu ferli er gefinn smá tími. Viðfangsefnið 

snýr að samskiptum í netheimum, í gegnum tölvu og snjallsíma.  

Í upphafi vinnunnar eru nemendur látnir skrá hjá sér hvað þeir vita um 

viðfangsefnið út frá eigin brjósti og það skráð í leiðarbækur. Því næst fjöllum 

við um hvað við viljum vita meira og hvar við getum við fengið upplýsingar. 

Þrír til fjórir nemendur í hóp skrifa niður nokkrar spurningar um það sem þeir 

vilji vita. Þessar spurningar verða svo skráðar á lista sem festur verður á vegg 

í skólastofunni eða í tölvu. Spurningum verður varpað upp og þær ræddar. 

Meðal atriða sem hægt er að ræða hér eru: Hvenær hófst tölvuvæðingin á 

Íslandi? Hver er staðan í dag? Hvað einkennir samskipti á netinu? Möguleg 

áhrif á félagsgreind? Neteinelti, hver er birtingarmynd þess? Mjög líklega 

munu hugmyndir nemenda tengjast þessum atriðum á einhvern hátt. Fyrst 

pæla nemendur einir og sér, svo í litlum hópum og á endanum taka allir þátt. 

Þá verður borðum raðað upp þannig að þau myndi „u“. Þannig aukast líkur á 

að fleiri taki þátt.  

Kveikt verður á kerti og byrja umræðurnar á persónulegri sögu þar sem 

kennari rifjar upp hvenær hann eignaðist mínu fyrstu tölvu og hvert hlutverk 

hennar var þá, t.d. þurfti að taka símann úr sambandi til þess að tengjast 

netinu, hvernig hann varði tíma sínum í tölvunni o.s.frv. Að því búnu spyr 

hann nemendur hvort þeir eigi einhverja minningu sem tengist tölvum og út 

frá því fara yfir spurningarnar. Í lok umræðanna eru nemendur beðnir um að 

skrifa hjá sér það sem þeim fannst merkilegast í umræðunum og velja fimm 

atriði til að skrifa um í leiðarbókina sína. 

Verkefni 1: Nemendur skoða tölvu og snjalltækjanotkun sína á ákveðnu 

tímabili. Hversu miklum tíma þau verja að meðaltali í tölvu eða snjalltæki. 

Hve mikið tengist námi og vinnu, hve mikið í facebook, snapchat, instagram 

og svipaða miðla. Safna upplýsingum saman og geta sett þær upp á sjón-

rænan hátt með gröfum eða öðru slíku. Draga svo ályktanir af niður-

stöðunum, finnst þeim þetta mikið, lítið, passlegt o.s.frv. og eru beðnir um 

að velta fyrir sér hvað þeir telja hóflega notkun tölva og snjalltækja. 

Nemendur skrá þessar hugleiðingar sínar í leiðarbók. 

Verkefni 2: Nemendur setja sig í spor rannsakandans. Þeir vilja komast til 

botns í tildrögum þess að samskipti eru orðin að stórum hluta rafræn. 
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Auðvelt er að setja frá sér efni út á netmiðlana án þess að afleiðingarnar séu 

alltaf ljósar, erfitt er að taka til baka það sem hefur verið opinberað. Hægt er 

að viðhafa meiðandi ummæli án þess að horfast í augu við viðtakanda og 

jafnvel án þess að þurfa nokkru sinni að bera ábyrgð á því. Þetta er nú orðið 

að samfélagslegu vandamáli sem tilvalið er í rannsóknarvinnu sem þessa. Í 

upphafi þarf því að skoða sögurnar sem hér búa að baki. Nemendur taka 

viðtöl við foreldra og/eða ömmu og afa og spyrja þau um hvernig samskipti 

fólks voru þegar þau voru ung, áður en tölvu- og internet væðingin tók völd, 

og snjallsímar voru ekki til. Meðal spurninga: Í hvernig samskiptum átti fólk? 

Hvernig talaði það saman? Hvernig skipulögðu þau ferðalög? Hvernig tjáði 

fólk sig þegar því mislíkaði eitthvað? Við hverja talaði það? Var mikið baktal? 

Hvernig létu þau skoðanir sínar í ljós? Spurningarnar verða samdar af okkur í 

sameiningu, eftir því hvað þau vilja og telja sig þurfa að vita. 

Verkefni 3: Unnið úr upplýsingum. Nemendur vinna saman í litlum hóp-

um, fara yfir svörin sín og bera saman bækur sínar. Draga svo saman niður-

stöður. Líklega munu þeir sjá að illt tal og neikvæð samskipti hafi ríkt áður en 

internetið kom. Þetta sé í raun önnur birtingarmynd. Einnig sjá þau að sam-

skipti reiddu sig ekki á samskiptatæki. Þau skoða niðurstöður viðtalanna og 

spyrja sig: Hvað er það jákvæða? Hvað er það neikvæða? Er eitthvað af þessu 

enn við lýði í dag? Svör skráð í leiðarbækur. Auk þess sem hægt væri að skrá 

vangaveltur á tvo renninga þar sem annars vegar kæmu fram kostir og hins 

vegar gallar snjallsíma- og tölvuvæðingar. Þannig væri niðurstaða vinnunnar 

myndræn og öllum sýnileg. 

Verkefni 4: Öryggi á netinu. Varðveiting gagna. Kennari varpar fram 

spurningum á borð við: „Þegar ég set mynd á netið, hver á hana þá? Er leið 

til þess að komast hjá því að aðrir noti hana?“ Búin verður til facebooksíða og 

þar sem prófað verður að deila mynd. Á myndinni stendur: „Við erum að læra 

um netöryggi, viljiði deila þessari mynd svo við sjáum hversu margir geta séð 

hana?“ Þetta verður einnig skrifað á ensku þannig að myndin dreifist líka út 

fyrir landsteinana. Þetta verður skoðað reglulega til að sjá hve margir hafa 

deilt myndinni og út frá því verður áætlað hversu margir hafi séð myndina. 

Hvað getum við lært af þessu? Nemendur ígrunda og ræða tveir og tveir 

saman. Saman skrá þeir í leiðarbækur hvað þeir telja að hægt sé að læra af 

þessu. 

Verkefni 5: Nemendur horfa á  myndbrot: „Virkir í athugsemdum“ þar 

sem búið er draga saman ýmis misjöfn ummæli sem birst hafa í athuga-

semdakerfum á vefnum. Út frá þessu verður umfjöllun um tjáningarfrelsi. „Er 

mér frjálst að segja allt það sem mér dettur í hug? Hvers vegna? Hvers vegna 

ekki? Hvenær er mér frjálst að tjá mig og hvenær ekki?“ Nemendur skoða 
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stjórnarskrána og ákvæðið um tjáningarfrelsi. „Hvenær er gagnrýni réttmæt? 

Hver er munurinn á gagnrýni og meiðyrðum? Hvað gefur gagnrýni gildi? Hvað 

eru málefnaleg rök?“ Nemendur skrifa í leiðarbók svör við þessum spurning-

um og rökstyðja svar sitt. Í kjölfar þessarar vinnu verða umræður. Nemendur 

skiptast á að lesa svör sín úr leiðarbókunum og eru hvattir til þess að spyrja 

spurninga. 

Verkefni 6:  Nemendur ímynda sér aðstæður sem eru þeim ókunnar. Hvað 

ef.... snjallsímar væru ekki til? Hvernig væri dagur lífi þínu? Hvaða áhrif myndi 

það hafa á líf þitt? Nemendur vinna 3-4 saman í hóp og semja sögu um 

einstakling sem býr í heimi þar sem engar tölvur og snjalltæki eru til staðar. 

Þeir flytja hana svo fyrir samnemendur og hvattir til að nota skapandi út-

færslur (leikþætti, fréttaþætti, veggspjöld, myndsýningar, o.s.frv.). Nem-

endur meta frammistöðu hvers annars, skrá þrjú atriði sem þeim fannst 

ganga vel og eitt atriði sem betur mætti fara og rökstyðja niðurstöðu sína. 

Verkefni 7: Framtíðarsýn: Svartsýna sagan: Hvernig verður staðan eftir 20 

ár ef allt fer á versta veg? Bjartsýna sagan: Hvernig verður staðan eftir 20 ár 

ef allt fer á besta veg? Fyrir báðar sögurnar vinna nemendur tveir og tveir 

saman með skriffæri og pappírsrenninga og skrá á þá sínar hugmyndir um 

hver framtíðarsýnin verði (stuðst er við aðferð í þróunarverkefni Lilju og 

Önnu um golfstrauminn, 1998). Tvö veggspjöld verða hlið við hlið, annað 

merkt svartsýna sagan og hitt bjartsýna sagan. Hvert par kynnir fyrst eina 

hugmynd, eftir því sem þeim fannst varða mestu og festa renninginn á vegg-

spjald. Öll pör gera þetta þangað til að allar hugmyndir eru komnar á vegg-

spjöldin. Byrjað er á svartsýnu sögunni og svo vikið að bjartsýnu sögunni. 

Þegar sögurnar eru skoðaðar verður nemendum ljóst að hvorugt muni gerast 

í raun. Þá verða nemendur beðnir um að skoða hverju úr svartsýnu sögunni 

er óhjákvæmilegt að sleppa og hvað sé líklegast að geti gerst í bjartsýnu 

sögunni og fá þá raunsæja framtíðarsýn. Raunsæja sagan er unnin með sama 

hætti og hinar tvær. 

Nemendur eru svo beðnir um að skrá í leiðarbókina hvað þeir geti gert 

sem einstaklingar framtíðarinnar til þess að sporna við neikvæðri þróun og 

stuðlað að þeirri jákvæðu, þannig að raunsæja sagan verði að veruleika. 

Miklu skiptir að nemendur velti þessu vel fyrir sér og skoði sjálfa sig í þessu 

ljósi. Hvað get ég gert? Þeir gætu jafnvel farið með þessa spurningu heim og 

velt henni fyrir sér með foreldrum sínum eða forráðamönnum. 

Verkefni 8: Í lokin skrifa nemendur lokaorð í leiðarbókina. Þar draga þeir 

saman allt sem þeim fannst: Hvernig vinnan hafi gengið, hvað hafi verið at-

hyglisverðast, hvað hafi komið þeim mest á óvart, hvað þeir viti núna sem 

þeir vissu ekki fyrir og fleira sem þeir vilja bæta við. 
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Endir verkefnisins: Þegar nemendur hafa lokið allri vinnu leggja þeir á 

ráðin um hvernig þeir vilji hafa uppskeruna. Þeir útbúa kynningu á verk-

efninu. Notuð verður hugstormun um mögulegar aðferðir til þess. Nemendur 

velja sér svo það sem þeir treysta sér til þess að gera, hvort það sé dansatriði, 

söngur, leikrit eða aðrir hlutverkaleikir. Haft verður í huga að hæfileikar allra 

fái að blómstra. Síðan verður haldið gestakvöld þar sem leiðarbækur verða til 

sýnis og nemendur kynna atriði sín, fyrir fjölskyldu og vinum. 
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7 Niðurstöður og umræður 

Í heimildarannsókn þessari hef ég leitað svara við því hvernig sé hægt að efla 

gagnrýna hugsun í kennslu samfélagsgreina í lýðræðislegu skólastarfi. Strax í 

upphafi vinnunnar varð mér ljóst að ég þurfti að glöggva mig betur á því hvað 

fælist í hugtakinu gagnrýnin hugsun.  

7.1 Gagnrýnin hugsun og lýðræði 

Gagnrýnin hugsun er margslungið hugtak sem margir þekktir hugsuðir og 

fræðimenn hafa löngum velt vöngum yfir. Í íslenskri umræðu var Páll Skúla-

son í fararbroddi en hann lagði á sínum tíma fram kenningu um hvað gagn-

rýnin hugsun væri og hvort hægt væri að kenna hana (1987). Í hans huga felst 

kennsla í gagnrýninni hugsun í því að kenna fólki ákveðin vinnubrögð, að það 

temji sér vilja til þess að meðtaka ekki hvers kyns upplýsingar án þess að 

kanna uppsprettur þeirra og forsendur. Kennslan felst í að nemendur velti 

fyrir sér forsendum skoðana, hvernig upplýsingar séu fengnar, hvaðan þær 

komi og hvers vegna þeir trúi því sem þeir trúa. Í huga Johns Dewey (2000a) 

er ígrunduð hugsun, sem felur bæði í sér gagnrýna hugsun og rökhugsun, virk 

og vendileg athugun sem byggir á þeim rökum sem styðja við hana og þá 

meðvituðu viðleitni að byggja skoðun á traustum rökum og sönnunum. Þar 

af leiðandi má segja að gagnrýnin hugsun feli sér rannsókn og leit að sann-

leika og því að trúa engu nema það eigi við rök að styðjast. Þeir sem temja 

sér gagnrýna hugsun eru því líklegri til þess að taka réttar ákvarðanir byggðar 

á rökum. Einnig segir Páll Skúlason (1987) að gagnrýni feli í sjálfu sér þá 

afstöðu að gera betur, leita betri eða réttari leiða eða niðurstaða. Við 

greiningu á almennum hluta námskrárinnar kom ég ekki auga á greinagóða 

skýringu á hugtakinu. Niðurstaða mín var sú að Aðalnámskrá dugi ekki til gefa 

skýra mynd af því hvað gagnrýnin hugsun sé og hvernig henni sé komið fyrir 

í námi og kennslu.  

Varðandi lýðræði í skólastarfinu má segja að form þátttökulýðræðis sé 

ákjósanlegur kostur til þess að mæta ákvæðum Aðalnámskrár, því það byggi 

bæði á virkir þátttöku nemenda og betri leið til að mæta þörfum hvers og 

eins, líkt og Gunnar Helgi Kristinsson (2006) segir þegar þátttökulýðræði er 

skoðað á sveitarstjórnarstiginu. Einnig segir Pateman (1970) að reynsla af 

þátttöku hvetji til enn frekari þátttöku síðar meir. Þannig að til þess að undir-

búa nemendur undir það að vera virkir lýðræðislegir borgarar í samfélagi þá 

sé reynsla af þátttöku mikilvæg. 
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7.2 Staðan í dag 

Áherslan á gagnrýna hugsun og lýðræði í skólastarfi hefur aukist í íslenskri 

menntastefnu, sbr. Aðalnámskrá 2011 og lög um grunnskóla nr 91/2008. 

Aftur á móti gefa niðurstöður rannsóknar um starfshætti í grunnskólum til 

kynna að kennarar noti síður kennsluaðferðir sem reyni á flóknari hugsun, líkt 

og  gagnrýna hugsun (Ingvar Sigurgeirsson. ofl., 2014). Flestir kennarar nota 

kennsluaðferðir sem krefjast einfaldari hugsunar hjá nemendum, þ.e. sem 

reyna á minni, skilning á efni og beitingu hugtaka sbr. flokkunarkerfi Blooms. 

Nemendamiðaðar aðferðir, sem fela í sér virka þátttöku nemenda í námi sínu 

og flóknari hugsun, eru lítið og jafnvel ekkert notaðar. Þessar aðferðir eru 

þær kennsluaðferðir sem gefa kennurum færi á að efla gagnrýna hugsun því 

þær reyna á flóknari hugsun. Hvers vegna ætli þær séu svo lítið notaðar sem 

raun ber vitni? Er það skortur á þekkingu? Ein af mögulegum skýringum er 

ósamræmdur skilningur á því hvað gagnrýnin hugsun sé. Það er flókið hugtak 

og erfitt að henda reiður á kjarngóðri og skýrri skilgreiningu. Kennarar gætu 

líka staðið í þeirri trú að með miðlun efnis sé í raun verið að kalla fram hugsan-

ir þegar nemandi meðtekur nýjar upplýsingar. Þetta er áhugavert að skoða 

líka í ljósi niðurstöður könnunar Bootstrom (2005) sem hann lagði fyrir 

kennara um gagnrýna hugsun, en þar kom í ljós að kennarar legðu alls ekki 

sömu merkingu í gagnrýna hugsun sem olli því að erfitt reyndist að kenna 

hana. Hægt væri að halda áfram með þessa rannsókn og leggja svipaða könn-

un fyrir kennara hér á landi, því þetta er merkilegt rannsóknarefni.  

Er lýðræði og gagnrýnin hugsun raunverulegt markmið í menntastefnu 

hér á landi eða eru þessi hugtök bara orðin tóm? Eins og kom fram í niður-

stöðum Helgu Helgadóttur (2015) var það skoðun nokkurra kennara að þeir 

teldu aukið lýðræði í skólastarfi leiða til óreiðu og stjórnleysis og að eina birt-

ingarmynd lýðræðis sem raunhæft væri að nota í skólastarfi sé að taka þátt í 

viðburðum utan skóla eða í nemenda- og eða skólaráði. Þessu viðhorfi er vert 

að velta fyrir sér. Lýðræðislegt skólastarf í Aðalnámskrá 2011, að læra til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði felur í sér þátttöku og áhrif 

nemenda í námi sínu þar sem nemendur fást við viðfangsefni sem tengd eru 

við þeirra reynslu og áhuga. Hvers vegna skyldu kennarar veigra sér við því 

að fela nemendum ábyrgð á eigin námi? Nú hef ég sýnt fram á að til er fjöldi 

kennsluaðferða sem efla virkni nemenda, þátttöku og gagnýna hugsun og í 

samfélagsgreinum er sérstaklega mælst til þess að örva nemendur í gagnrýn-

inni hugsun og bent á ágæti umræðu- og spurnaraðferða í því samhengi 

(Aðalnámskrá, 2013, bls. 203). Kennsluaðferðir eru megin verkfæri 

kennarans til þess að halda utan um kennslu sína, þær eru fjölbreyttar og 

hafa ólík markmið. Kennsluaðferðir, líkt og bein kennsla sem er langsamlega 
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mest notaða kennsluaðferðin býður ekki upp á mikla virkni nemenda og samt 

er hún notuð í rúmlega 70% tilvika. Að mínu viti þarf að vera mun meira jafn-

vægi á milli kennara- og nemendamiðaðra kennsluaðferða, ekki einungis 

vegna þess að það eflir hugsun nemenda, heldur einnig er meiri fjölbreytni 

líkleg til að mæta ólíkum námsþörfum innan skólastofunnar. Þessu til stuðn-

ings er mynd nr. 6.1. í kaflanum Hugsun, nám og kennsla um spurningar sem 

reyna á ólíka hugsun. Samkvæmt henni tilheyra kennaramiðaðar kennslu-

aðferðir fyrstu þrem flokkunum og síðustu þrír flokkarnir tilheyra nemenda-

miðuðum aðferðum, þar sem þær krefja nemendur um flóknari hugsunar-

hátt. Verkefni og kennsluaðferðir með þematískri nálgun henta vel sem og 

umræðu- og spurnaraðferðir og ýmsar leitaraðferðir. Vakin er athygli á því að 

margar aðferðir geta farið saman og eru jafnvel hver annarri háðar að ein-

hverju leyti. Máli skiptir að halda rétt á spöðunum svo að verkefnin reyni í 

raun á hugsun og virkni nemendanna.  

7.3 Máttur samvinnunnar 

Annað sem vert að skoða úr niðurstöðum rannsóknarinnar, um starfshætti í 

grunnskólum, er hvernig kennsluaðferðir eru notaðar eftir skólastigum og 

kennsluháttum. En þá kom í ljós að nemendamiðaðar kennsluaðferðir voru 

meira notaðar á yngsta stigi grunnskóla og í teymiskennsluskólum. Þá er hægt 

að spyrja sig hvort teymiskennsla henti einfaldlega betur fyrir það lýðræðis-

lega skólastarf sem Aðalnámskrá 2011 gerir kröfu um? Miðað við niðurstöðu 

rannsóknarinnar á kennsluháttum og kennsluaðferðum þá notuðu kennarar 

í teymiskennsluskólum nemendamiðaðar kennsluaðferðir sem reyna gjarnan 

á hugsun og virkni nemenda í ríkari mæli en kennarar í bekkjarkennslu-

skólunum. Því má spyrja sig hvort að hefðbundin bekkjarkennsla eins og hún 

er skilgreind í rannsókninni, sé í raun á skjön við almenn ákvæði um 

menntun? Þá kom einnig í ljós að kennarar á yngsta stigi grunnskóla nota 

nemendamiðaðar kennsluaðferðir í ríkari mæli en kennarar á öðrum skóla-

stigum. Notkunin var minnst á unglingastigi. Samstarf meðal kennara er 

algengara á yngsta stigi og því má velta fyrir sér hvort samstarf kennara leiði 

af sér nemendamiðaðri kennsluaðferðir. Kennsla á unglingastigi er oft ein-

yrkjastarf, þar sem skipulag er oft á án samvinnu og samráðs við aðra. Þess 

vegna er e.t.v. hægt að draga þá ályktun að samvinna kennara leiði frekar af 

sér virkari þátttöku nemenda og örvun gagnrýninnar hugsunar. 

7.4 Persónulegar hugleiðingar 

Líkt og ég segi í inngangskafla verkefnisins, að til þess að geta eflt gagnrýna 

hugsun þarf ég að vita hvað í henni felst. Ég taldi mig vita hvað hugtakið fæli 
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í sér en eftir því sem ég las meira varð mér ljós margbreytileiki þessa hugtaks. 

Það var hægara sagt en gert að koma hugsunum mínum í orð. Tilraun mín til 

skilgreiningar og til að glöggva mig á þessu margslungna hugtaki byggir á 

skrifum fræðimanna, sem hafa margir hverjir að ævistarfi að velta fyrir sér 

torræðum hugtökum og spurningum sem hafa ekkert lokasvar, og túlkun 

minni á þeim. En eftir því sem leið á skrifin varð mér ljóst að rannsókn eins 

og þessi, að reyna finna út hvað gagnrýnin hugsun er, var þjálfun í gagnrýninni 

hugsun. Ugglaust gætu aðrir sem legðu í þessa rannsókn skilgreint hugtakið 

á annan hátt en ég og jafnvel komist að annarri niðurstöðu. Er það þá ekki í 

tilvikum sem þessum, þar sem fengist er við að skilgreina óræð hugtök, sem 

við notum eða ættum að beita gagnrýninni hugsun? Ef ekki er til endanleg og 

tæmandi skilgreining á hugtakinu má ætla að margar skilgreiningar komi í 

raun til greina og réttmæti þeirra byggist á röksemdarfærslum þess sem 

rannsakar. Ætli túlkun mín hefði verið öðruvísi ef ég hefði unnið þessa rann-

sókn með öðrum?  

Niðurstaða mín er sú að við notum gagnrýna hugsun þegar við glímum við 

spurningu þar sem ekkert eitt rétt svar liggur fyrir, eða er jafnvel ekki til. En 

einmitt þess vegna er svo erfitt að skilja eða henda reiður á þessu flókna 

fyrirbæri. Út frá þeim skilningi sem ég lagði í hugtakið, þá er það persónu-

bundið og huglægt en bundið ákveðnum eiginleikum rannsóknar. Þar af 

leiðandi, ef við ætlum að efla gagnrýna hugsun þá er það öflugt tæki að nota 

opnar spurningar sem hafa möguleika á mörgum svörum og ólíkum niður-

stöðum. Þar fer rannsóknin fram, leit að sannleika og hvers vegna mér finnist 

skoðun mín rétt og kemst kannski að því í ferlinu að ég geti myndað mér betri 

skoðun með þvi að hlusta á og meta skoðanir annarra. Það er ferlið sem ég 

gekk í gegnum þegar ég vann þessa ritgerð, ég var í sífellu að móta skoðun 

mína, skilgreininguna og leitaðist við að leiðrétta sjálfa mig, finna rök, spyrja 

sjálfa mig hvort mér fyndist rök mín nægilega sterk til þess að geta haldið 

fram þessari skilgreiningu. Þetta var langt og krefjandi ferli. Líkt og ég velti 

fyrir mér í kaflanum um Aðalnámskrá þá er eins og það sé gert ráð fyrir að 

kennarar og skólafólk viti hvað gagnrýnin hugsun er. En ef það er persónu-

bundið og huglægt, eins og ég skil það, þá gengur það ekki upp. Einnig ef 

marka má niðurstöður könnunar Bootstroms (2005) meðal breiðs hóps 

kennara að þá voru kennarar að leggja ólíka merkingu í hugtakið. 

Sameiginlegur skilningur er ekki til staðar. Maður telur sig kannski vita hvað 

gagnrýnin hugsun er en þegar öllu er á botninn er hvolft er hægara sagt en 

gert að koma þeim hugsunum í orð.  

Ég tel að ef gagnrýnin hugsun verði gerð að sjáanlegu markmiði í öllum 

skólum, þar sem stuðlað er að virkri þátttöku nemenda í námi þeirra, þá muni 

það leiða til frekari þátttöku í samfélagsmálum líkt og Pateman (1970) greinir 
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frá, þ.e. að reynsla af þátttöku sé aflvaki frekari þátttöku og upplifun fólks á 

þjóðfélagsmálum verði jákvæðari.  

7.5 Litið fram á veginn 

Það er nú nokkuð ljóst að breytinga er þörf. Þær kennsluaðferðir sem notaðar 

eru mæta ekki ákvæðum ríkjandi menntastefnu. Ég tel að almenn fræðsla um 

hugtökin, gagnrýnin hugsun og lýðræði, í formi þátttökulýðræðis, þurfi að 

eiga sér stað innan skólanna. Kennarar þurfa að fá samræmdan skilning á því 

hvað felist í gagnrýninni hugsun. Ég tel að það sé gert með samræðum þar 

sem grundvallareinkennum gagnrýninnar hugsunar er varpað fram. Í því 

samhengi verði bent á mikilvægi virkar þátttöku nemenda í náminu. Þá er 

hægt að nota niðurstöður rannsóknar á starfsháttum til þess að sýna fram á 

mikilvægi þessarar vinnu. Ég stend jafnframt í þeirri trú að ef skilningur á hug-

takinu gagnrýnin hugsun verði unnin í samvinnu kennara og skólastjórnenda, 

þá megi gæta meira samræmis í hvernig hægt sé að koma því fyrir í kennslu. 

Út frá því er svo hægt að ræða um þær kennsluaðferðir sem hentugar þykja 

til að mæta þessu markmiði. Þær kennsluaðferðir sem ég tilgreini í kaflanum 

um hugsun, nám og kennslu er aðferðir sem ég tel vel til þess fallnar að örva 

gagnrýna hugsun. Kennarar geta svo fundið leiðir til þess að nota þær með 

tilliti til styrkleika sinna og nemenda sinna. Ég nefndi sagnalíkanið sem góða 

umgjörð um nám sem krefst flóknari hugsunar nemenda og kom með dæmi 

um kennsluáætlun byggða á því. Samkvæmt því þurfa nemendur að kynna 

sér grunn og sögu viðfangsefnisins sem þeir fást við vel til að geta dregið upp-

lýstar ályktanir um framhaldið. Til að skapa þennan upplýsingagrunn þarf 

kennari að nota ólíkar kennsluaðferðir svo sem þær sem ég tilgreini í kaflan-

um Hugsun nám og kennsla. Þær eru vel til þess fallnar að efla og styrkja 

gagnrýna hugsun. Því er ljóst að kennsluaðferðirnar eru fyrir hendi en virkja 

þarf fleiri kennara til þess að nota þær í ríkari mæli. Fjölbreyttar kennslu-

aðferðir eru góður grundvöllur til þess að reyna á margþætta hugsun nem-

enda. 
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Lokaorð 

Í meistaraverkefni þessu hef ég leitast við að svara þeirri spurningu hvernig 

hægt sé að efla gagnrýna hugsun innan lýðræðislegrar kennslustofu. Hug-

takið gagnrýnin hugsun hefur lengi verið mér hugleikið og fagna ég því hve 

stóran sess það skipar í Aðalnámskrá 2011. Ég vona að verkefni þetta nýtist 

öllum þeim sem vilja auðga lýðræðishugsjónina í starfi sínu með börnum og 

unglingum. Með útlistun á kennsluaðferðum og dæmi um verkefni um 

hvernig sé hægt að nota þær vona ég að kennarar og kennaraefni fái betri 

hugmynd um hvað felist í kennslu þar sem gagnrýnin hugsun er meðal mark-

miða. Grunnskólinn er ein af grunnstoðum samfélagsins og mikilvæg stofnun 

í lýðræðislegu þjóðfélagi. Hann á stóran þátt í því að móta þá einstaklinga 

sem hér búa og lifa saman í samtíð og framtíð. Öflugt skólastarf sem ræktar 

lýðræðisleg gildi er því lykilforsenda fyrir farsælu samfélagi. 
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